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L• SESSÃO PREPARATORIA EM27DENOVEMBRO DE 1878. 

{PAG. 3 a6)~ 

·Expediente. 

Officios: nomeação dos diversos ministros.-Dissolução da camara dos deputados.-Contractos ~para. ~· 
serviço tãcbygrapbico do Diarto Official. · · 

Trabalho•• 

Eleição da:_ mesa.-,Nomea.ção da commissão provisoria. 

João Mendes., Martinbo Campos • 

. 2. a SES~ÃO P.REP ARATORIA EM 28 DE NOVEMBRO DE 1878. 

(PAG. 6 a 7). 

Expediente. 

Actas ·de eleições primarias e secunda~ia.s. 
Officios : pensões do general P1nbeiro Guimarães, e D. Joaquina. Rosa. d() 'Nascimento Andrade.-Isenção 

de penbe~ e arestos aos pensionistas do monte-pio.-co~tuctos elei~~raes na Provincia do Pará. 

Represimtaçõescontra as eleições do Pará, e inclusão de.nome de.Dr •. Ioão .Mendes na lista de depu
tados por S. Paulo. 



IXJ)TCE. 

" a 0. SESSÃO PREPARATORIA EM 29 DE NOVEMBRO DE 1878. 

(PAG. 7ai7). 

Expellien te. 

Actas de eleições primarias e secundarias. 

Oflicios: sobre as pensões de Antonio Francisco Feitosa, D. Eulalia Barreto Leite, D. Narcisa Candida 
de Andrada Aguiar e Anacleto de Abreu Contreiras.-Nascimento de mais um principe.-Remettendo auto
grapho da sancção da lei de orçamento de i877 a i878, e o requerimento de Reginaldo de John lllelgaço. 

Exposição de João Mendes de Almeida sobre a eleição de S. Paulo. 

Trabalhos. 

Requerimento do Sr. João lllcndes.-Puccer da com missão provlsoria.-Il.equerimento do Sr. !lia cedo; 

O••adores. 

João 1\Iendes, l\Ioreira de Barros, Olegario e lllacedo. 

4,a SESSÃO PREPARATORIA EM 1 DE DEZEMBRO DE 1878. 

(PAG. f7 a !8). 

Expediente. 

Actas de eleições primarias e secundarias. 

Officio: Thomas Pedro de Bittenceurt Cotrim sobre as eleições de Santa Cath·arina. 

Trabalhos. 

Nomeação da commissão de inquerito.-Requerimento do Sr. Bnarque de 1\facedo. 

Oradores. 

Buarque de Macedo. 

5.a SESSÃO PREPARATORIA E~ 3 DE DEZEMBRO DE 1878. 

- (PAG. !8 a . 2f). 

Expediente . 

Actas de eleições primarias e secundarias. 

Officios : sobre a creação da Typographia Nacionai.-Casas de tolerancia p - ·· 
Jo.~é Innoce_ncio de Campos.-Limites entre Sanra Catharina e Paraná Ad. .-tendsao do. ~esembargador 
Pelo Ceará R t ,- lamen o a ele1çao de senador . ·- . epresen açõeswbre eleições de Santa Catharina e Bahia. 

Trabalhos. 

Nomeação da commissão de inquerito. -Parecer da com missão prov:isoria. 

Oradore!!l. 

Zama e Alves de Araujo. 

\ 
\' 

~\ 
\ 
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6.*-'SESSÃO PREPARATORIA EM 4 DE DEZEMBRO DE 1878. 

(PAG. !I a !3). 

E:xpedlent:e~ 

~ctas de eleições primarias e secundarias. 

Officios: sobre empregados da secretaria do governo de Santa Catharina.-Pensões de Amaro Esteves, 
Hilario Carmelitano da Porciuneula, Maria Cor i na da. Silva, Honorina. Augusta da Silva, Pedro de AI cantara 
da. Silva Monclaro, e Damião Felix da Costa .. 

RepresentaÇôes contra as eleições da Bahia, Goyaz, S. Paulo e ·Piauhy .. 

7.-. SESSÃO PREPARATORIA EM l? DE DEZEMBRO DE 1878. 

- { PAG. 22 a 23 ). 

Expedlen~e. 

Actas de eleições primarias e secundarias. 

Officíos: orçamento municipal do Pará e S. Paulo . ....;.Pensão de Manoel Bazilio Ribeiro.-Navegação a 
vapor no Amazonas. 

Representação sobre a. eleição do Rio Grande do Sul. 

S. a SESSÃO PREPARATORIA. EM 6 DE DEZEMBRO DE :1.878. 

(PAG. j")· 

Expe_dlenté. 

Actas de eleições primarias e secundarias. 

Officios-: orçamento para as obras da.camara dos deputados.-Pretenção de João Clião Pereira A.rouca.-
Navegação entre Rio de Janeiro e New .. York. · 

Representação sobre impostos na província de Mato Grosso, e contra a apuraÇão dos votos de deputados 
em Goyaz. · · 

9.a SESSÃO PREPAI\ATORIA EM 7 DE DEZEMBRO DE 1878. 

( PAG. 25 a 37 )• 

Expediente. 

Actas de eleições primarias e secundarias. ·' 

Officios : frivilegio a James William Butler.--:-Empregados na camara ~unicipal da cõrte.-Empregados 
de Goyaz.-Recuza de sancção a diversas leis prov!nciaes.-Transrerencia do dia da abertura da as~mbléa 
provinciai do Maranhão.-Eleições na província de Minas-Geraes. -!' 

TrabáÍhos.;. 

Parecer da commissão provisoria.-Requerimentos·dos Srs. Nascimento Portella, e Antonio de Siqueira. 
-Pareceres sobre as eleições do Afaranhão, Plauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas-Geraes, e Pa-
raná. · 

· Oradoree. 

Nascimento Portella, Antonio de Siqueira', zaina, Horta de Aràujo, e Alves de Araujo: 
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· !O.a SESSÃO PREPARATORIA EM 8 DE DEZEMBRO DE i878. 

( P AG. 37 a 38 ). 

Espedl_ente. 

Officios sobre vencimentos dos empregados do Maranhão. e eleitores do Pará. 

!La SESSÃO PREPARATORIA EM 9 DE~,DEZEMBRO DE .1878. 

(PAG. 38 a i3 ). 

E~pedlente. 

Officios: leis do .Maranhão-consultas sobre eleições de s. PaUlo e Rio Grande do Sul.-Augmento de 
ordenados aos empregados de Sergipe.-communidade evangelica.-consultas sobre· diversas leis provinciaes. 
de Pernambuco. 

RequerimentÕ do Sr. Liberato Barrozo. 

Trabalhos. 

· Pareceres sobre as eleiÇÕes das Alagôas e Rio de .Ja_neiro. 

12.a SESSÃO PREPARATORIA EM iO ·DE DEZ_EMBRO DE 1878. 

( PAG· 43 a 48 ). 

Expediente. 

Actas de eleições primarias e secundarias. 

.. . Officios : privilegio a Elias José Nunes da Silva.-Leis da assembléa. do Rio de Janeiro e Pará-Segurança 
· :1. ··propriedade de ·Maria Rosa de Loyola Franco. 

Trabalhos. 
. . 

VotaÇão dos parecet·es sobre as eleições de Piauhy, Maranhão~ Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraná, 
e Mato Grosso.~Pareceres sobre as eleições de Pernambuco, Minas-Geraes, e Rio Grande do Sul. 

13.a SESSÃO PREPARATORIA EM H DE DEZEMBRO DE 1878. 

(PAG. 49 a 72) 

Expediente. 

Officios: recrutamento em 1\linas-Geraes.-Concertos na camara dos deputados, e despeza do expediente 
da mesma camara.-Cmctaes honorarios do exercito. . · , 

Trabalhos. 

Requerimento do Sr. Nascimento Portella- Paraceres sobra as eleições de Sergipe e Espirito Santo • . 

. Oradores. 

Affonso Celso, Nascimento Portella' e Liherato Barroso. 
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f4.â SESSÃO PREPARATORIA EM 12 DE ,DEZEMBRO DE 1878;. 

(PAG. 1i a 86) 

_ Bxpedlent.e. 

~apresentações sobre as ~leiçÕes da côrte e Bahia-Requerimentos sobre bens de raiz-Soldo do major 
de policia Manoel Alves da Cunhà.- Exploração dos subterraneos do Castello. 

Trabalhos. 

Votação dos pareceres sobre a eleição das Alagôas, e Rio _de Janeiro, e do requerimento do Sr. Portella. 

Na-scimento Portella, Bua.rque ·de Macedo, Sergio de castro, e ~ranoo de Sá. 

:15. a SESSÃO PREPARA TO RIA EM f3 DE DEZEMBRO DE. 1878. 

(PAG. 86 a -90) 

Expediente. 

Acta.s de eleições -primarias e secundarias. 

Otlicios: limites entre Santa Catharina. e Paraná.- Representa.~ões das assembléas provineiaes do Rio 
. de J'aneiro e Piauhy. - -

Trabalhos. · 

Votação dos_ pareceres· sobre as .eleições de Pernambuco, Minas-Geraes e Rio Grande do Sul. 

Oradores. 

Nascimento Portella • 

. 16.a SESSÃO PREPARATORIA EM-14 DE DEZEMBRO DE !878. 

{PAG. 00 a'9i) 

Ex~ente 

Acia:s de eleições primarias e secundarias. 
omcios: despezás com soccorros publicos em Pernambuco. -Melhoramento d& reforma do sargento 

Canuto Candido Ramos. · 

Trabalhos 

v~tação sobre as eleições de Sergipe. 

SESSÃO IMPERIAL DA ABERTURA DA t..a SESSÃO DA 17.ã ·LEGISLATURA DA . 

. ASSEMBLÉ;A _GERAL EM 15 DE DEZEMBR~ DE 1878. · 

· (PAG. 92) 
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t.a SESSÃO ORDINARIA EM f6 DE DEZEMBRO DE i878. 

(PAG. 9i a 9~) 

Expediente. 

Actas ·de eleições primarias e secundarias.-Officios de diversos presidentes participando terem assu
mido os respectivos cargos. 

Trabalhos. 

Eleição da mesa e commissões permanentes. 

2.a SESSÃO EM i7 DE DEZEMB~O DE 1878. 

(PAG. 9i a 96)' 

Expediente. 

Aetas de eleições primarias e secundarias.- Requerimento de Antonio Victor David.- Representação 
contra as eleições das Alagôas. 

Trabalhos. 

Indicações.-Eleição de commissões.-Nomeação de commissões. 

a.a SESSÃO. EM 20 DE DEZEMBRO DE 1878. 

( PAG. 96 a H2) 

Expedlent;e. 

Aetas de eleições primarias c secundarias.-Offieios e requerimentos:-privilegios de Augustim Henri 
Hamon, Eugio Voisín, Domingos Tesourere, Raul Pictet, companhia New-York & New-Gcrsey, Ready-1\Iotor, 
Thomaz Edison, e James Clemiuinson.-Isenção de. decimas ás Evonias.- Vencimentos dos cartorarios.
Tempo de serviço do alferes Francisco Nunes Barboza.-Matricula dos estudantes, Antonio Ferreira de Brito 
Travassos, Benilde R()mero, José Isidoro .Martins Junior, José 1\faria Moreira Senra, João Frederico Abbot, e 
Silvio Pellieo Belchior.-Licenç.a. ao Dr. Antonio José de Souza..-Aposentadoria a Joao Antonio Braz. 

Trabalhol!l 

Pareceres sobre as eleições Õ"' Goyaz, e Parahyba..- Parecer da mcsa.-Contracto de locação de serviços. 
-Execução de estabelecimentos agrícolas e fabris.-Proposta de fixação das for~.as de terra.-Program
ma do ministerio.. 

Oradorel!l. 

Lima Duarte, Buarque de .!\lacedo, Felicio dos Santos, Lafayette, Affonso Celso, Cansansão de Sinimbú 
(presid~nte do conselho), Silveira Martins (ministro da fazenda), Martinho Campos e Galdino. 
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4." SESSÃO-E:\I 21 DE DEZEMBRO DE 1878. 

( PAG. U.3 a U6 ) 

Ex:J .. edlente. 

Officios :-Nomeações de agentes do correio.- Estrada de ferro de Petropolis.-Sanc~ão de resoluções 
sollre os estudantês l\Ianoel Gonçalves Barroso, Severino Uc Freitas Prestes, Sellastião Augusto Loureiro, 
Jonatllas RodriguM n:\rcellos, e Alvaro Telles de Menezes.-Ucen~.as, viga rios, Cassiano narboza. da Fonseca e 
Silva. Simão de Azevedo Campos, Dr. Candido Xavier de Almeida e Souza, Carlos Victor VedoYa.-Pcnsues a. 
D.llaria Generosa. de Loreto Seixas,l\Iaria Francelina da Silva Falcão, Julia llrinkman, sargento Bueno Koydel, 
Adalia Augusta Bezerra, Olympia Ermelinda da. Concei<;ão Silva, Antonio Pires Belfort, João Wigand, Maria 
Amalia Raposo, Joaquim Miranda WicÚnel, José Par.s !le Camargo, e lllaria Therezn. Pinheiro Regis.-Loterias 
do hospício de Pedro ~. • .-Gráo de bacharel a Arthur Napoleão de Barros.-Requerimen tos: José Candi1!o 
de Souza soLre tempo de serviço, Augusto Americo de Faria Ro::ha para fabricar soda artificial e refin:u· 
sal, dos e~Hudantes Antero Alves ll~anhães e Ilerminio Augusto J\Ioreira Lemos, sobre matriculas. 

Trabalhos. 

Projectos sobre a abolição da pena de morle e Ioterias.-Eleições de Santa ~atllat·i~la.-Vota'=.ão sobre 
as eleições de Goyaz. . 

Oa•adores. 

Freitas Coutinho, e Zama. 

5.a SESSÃO Eivi 23 DE DEZEMBRO DE 1878. 

(PAG. U6 a 130) 

Expedl~nte. 

- Offieios: proposiÇões autorizando o exame dos estudantes Antonio Fernandes 'Vernek l\lot·eira e Fran· 
. cisco Xavier P.tes de lllello narreto.-Re<iuerimentos dos estudantes Francisco Hermelino-llibeiro, Augusto 

Gomes de Almeida Lima,:. e .Joaquim Marques Redig. 

Trabnlbol8. 

Votação do parecer sobre a eleição da Parahyha.-Operarios dos arsenaes de marinha.-Mineraç<Io do 
Cayapó e seus affiuentcs.--Sulfureto de carbono.-Macjtina lllotôra.-Marmorc )lorezzo.-Lieença. a J\Iatheus 
Casado de Araujo Lima, e a Pedro Americo de Figueiredo.-Propostn de orçamento para l879 a 1880.-Parecet· 
sobre as eleições da Bahia .-Parccer sobre a elei~ão da província de Santa Catharina. 

OradorCfll. 

l\laeedo, Zama e Buarque de Macedo. 

6.a SESSÃO EM 26 DE DEZEMBRO DE 1878. 

(PAG. 131 a 2!8) 

IO:xpedlente. 

Requerimentos: Silva Monteir~ e companhia, Darão de s. Domingos, Pailre O;>:ningos Jose de Brito, 
- estudantes José Antonio de Oliveirã llendon~.a, camara m~nieipal de Itapetininga. 

2 
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Trabalhos. 

Parecer sobre as eleições de Pernambuco.-Projecto sobre a fixação de forças de terra.-Yota.ções sobre 
as eleições de Santa Catharina e Bahia.-Votações sobre serrarias e armazens tluctuantes, fabrica de soda 
artificial, foles depolorisadores.-Machina para furar tuneis.-:Modificaçào ministeriaL-Navegação a vapor 
entre Pará e Cayenna. 

Orado••es. 

Cansansão de Sinimbú (presidente do conselho), Andrade Pinto, Buarquc de Macedo, e Osorio. 

7. a SESSÃO EM 27 DE DEZEMBRO DE 1878. 

( PAG. 2!8 a 225) 

Expedient:e. 

Requerimentos de Arthur Asuren da Costa, Josino Corrêa Co tias, Lucio José da Silva Brandão, Sirinio 
Ribeiro Pontes, João José Fagundes de Rezende e Silva, 1\Joyses Alvares dos Santos, Hyeroclio Eloy Pessoa 
·de Barros, e Lucio JoaquinÍ Nogueira Víllas Bôas. 

Trabalhos. 

Serviços militares em transporte.-Acção rescisoria.-Proposta da fixação de forças de mar.-Sociedades 
anonymas. 

Oradores. 

Malheiros, Lafayette, c Leão Velloso. 

8. a SESSÃO EM 30 DE DEZEMBRO DE 1878 _ 

( PAG. 22ti a 238) 

EXJ)ediente. 

Ofiicios: Antonio Pedro Heitor, Joaquim José Gomes da Silva Netto, e Sergio Lopes Falcão. 

Requeriril'~ntos: João Bernal'do Coxito Granada, GustaYo ·~e Bittencourt Cotrim, Tlleodoro Hugo de 
Castro, João l'edroso de Albuquerque Brandão, Agostinho da Silva Bittencourt, .Bellarmino Ricardo da. 
Costa, José Calheiros de Mello, Eustaquio Zefcrino da Silva Braga.- Representação dos desembargadores de 
rela~.'Io de Ouro t•reto.- Pareceres das commissões de pensões e ordenados sobre a pretenção do Barão da 
S. Domingos, da commis~o de commercio industria. e arLes, sobre o conLracto de navegação entre Rio de 
Janeiro e New-York. 

Trabalhos . 

.Matricula de e~tudantes.-Navegação fluvial no Espirilo Santo.-lmpostos ·da provincia do Paraná. 

Oradores. 

Zama, Affonso Celso, Jlorta de Araujo, Buarque de ~Iacedo AlYes de Araujo, Leão Velloso, !lfarcolino 
Moura, e Filicio dos Santos. 
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9.a SESSÃO EM 31 DEZEMBRO DE 1878. 

( PAG. 238 a !!45) 

Expediente. 

Indicações do Sr. Buarque de :Macedo.-Parecer da commissão de instrucçã.o publica.-Carta do 
Sr. Visconde de Prados. 

Trabalhosa 

Codigo penal militar. 

Oradores. 

Zama, Jeronymo Sodré, Lourenço de Albuquerque, Monte, Florencio de Abreu, Affonso Celso, Buarque. 
de Macedo, Camargo, Felicio dos Santos, Malheiros e Ignacio Martins. - .. 

10. a SESSÃO EM 2 DE JANEIRO DE 1879. 

(PAG. 215 a !!52). 

Expediente. 

Requerimentos: Francisco Aquino-de Aguiar Nunes, e Alnlicar Americo de Ataliba Fernandes.-Pa
. recer da commissão de marinha e guerra sobre a fixação de força de mar.-Requerimento do conselheiro 
José Bonifacio de Andrade e Silva sobre a eleição S. Paulo. 

Trabalhos. 

Licença ao Darão de S. Domingos.-Navegaçã.o entre o Brazil e Estados-Unidos.-Execução de estabe
lecimentos agrícolas e fabris. 

Oradores. 

Zama, Bezerra Cavalcanti, Horta de Araujo, Sergio, Serapliico, Macedo, Beltrão, Lafayette, e Francisco 
Sodré. 

H." SESSÃO EM 3 DE JANEIRO DE 1879. 

(PAG. 252 a 268). 

Expediente. 

Representação do club da. lavoura de Campinas. -Requerimentos: Pedro José de l\Ioura Leal, 
Ignacio Luiz de Araujo Costa, Theodorico Cicero Ferreira. Penna, Domingos Alberto Niobey, e Josino Corrêa 
Co tias. 

Trabalhos •. 

Parecer de comissão de instruc~.ão publica.-Nomeaç~o de commissão especial.-Rectificação de discursos 
e apartes.-Banco de credito agricola.~Concordatas.-Reformas no codigo criminal. 

Oradores. 

Bezerra Cavalcante, Souza Andrade, Antonio de Siqueira, Buarque de Macedo, Silveira Martins (mi-
nistro da fazenda), '[:.\vares Belfort, Bapti~ta Pereira, L~.fayette, Diana. 

\ 
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12.a SESSÃO El\1 7 DE JANEIRO DE 18j9. 

(PAG. 286a 320). 

Expedienw. 

Requerimentos : Albino Moreira da Costa Lima e Alberto Moreira da Costa Lima, camara municipal 
de Itapetininga, Candido José da Silva, e Pedro Emiliano de Aleantara Cotrim.-Reetifieaç:io do Sr. Buarque 
de Macedo.-Parecer sobre as elei~ões de S. Paulo.-Parecer da commissão de pensões e ordenado sobre a 
condessa de Porto Alegr·e.-Projecto de resposta á falia do throno.-lntcrpella~.:ão do Sr. Monte.-~roject<> 
sobre colonias agrícolas. 

Trabalhos. 

Licença ao barão de S. Domingos.-NaYegat;-:io entre o Brazil e Estndos-Unidos.-Eleit;ão de Pernambuco. 

Oradores. 

Leão Velloso, Monte, All'onso Celso, Almeida Couto, Horta de Araujo, Lafayette, Tavares Belfort, e Nas
. cimento Portella. 

13.a SESSÃO EM 8 DE JANEIRO DE 1879. 

(PAG. 337 a 361). 

Expediente. 

O.fficio sobre a pretençflo do desembargado~ Elias Pinto de CarvaliÍo.-Requerimentos: .José 1\Iaria de Al
buquerque ~lello, associaÇão commercial beneficente de Pernambuco. 

Trabalhos. 

·parecer da com missão de pensões e ordenados.-Explicações sobre apartes.-Estrada de ferro do Madeira 
ao 1\famor·é.-Eleições de Pernambuco. 

Oradores. 

Bezena, Souza Andrade, José Mariano, Bnarque de !\!acedo, Mat·tin h o Campos, Beltrão, Lout·enço de 
Albuquerque, Segismnndo, Nascimento l'ortella. 

14.u SESSÃO EM 9 DE JANEIHO DE 187D. 

(PAG. 301 :.39!). 

Expediente. 

Offici.os : Raymundo Rodrigues Ibyma, l\iadeira e 1\Iamoré.-Requer·irnentos: o. Josep•1a Adelaide Da-
masceno P.osadó.-Monte-pio dos ofiiciaes honorarios. · 

Traballlos. 

Obs~rva~ües.-Requerimentos. -Eleições de Pernambuco. 

Oradores. 

José 1\Iariano, Ruy Barbosa, Libera to Barroso, Franco de Sá, zama, Nascimento Portella. 
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15.a SESSÃO EM tO DE JANEIRO DE 1879. 

{ PAG. 395 a !J.!7} 

Expedlent".e. 

Requerimento de Arthur de Castro Araujo. 

"J'rabalhos. 

Ereições de Pernambuco.-Estrada de ferro do }ladeira ao Mamoré.-:Matricula dos estudantes Josino· 
Corrêa Co tias, José Maria Moreira Senra, Tiberio Rodrigues de Araujo, José Maria de Albuquerque Mello, José 
Izidoro :Martins 1unior, José Augusto de O!i\·eira, Benilde Romero, ~\ntonio Ferreira de Brito Trancoso, e
Silvio P.:lllil~o Belchior.- Interpellação: 

Oradores. 

Cansansão de Sinímbú (presidente do conselho), :Martinl10 Campos, Cesario AI vim! Buarque d~ Macedo ... 
lllonte, Silveira Martins (ministro da fazenda). · 

16.:~ SESSÃO EM 1! DE JANEIRO DE 1879. 

( PAG. 4!.7 a 4,39) 

Expediente. 

Offi.cios sobre diversas occurrencias em Pernambuco. 

Requerimentos : Amaro Cavalcante, João Nepomuceno de Faria Pereira • 

. Trabaihos •. 

Parecer- da commissão de instrucção publica.-Indicação.-Reclamações.-Requerimentos.-Eleições de 
s. Paulo.-Questões de ordem. 

01•adores. 

José 1\Iariano, Martinho Campos, Florencio de Abreu, .Monte, Frederico Rego, José Mariano, Silveira .Mar· 
tins (ministro da fazenda), Segismundo, Zarna, Bezerra Cavalcante, Ignacio .1\Iartins, Yi.sconde de Prados, 
Sergio de Castro. 

17.3 SESSÃO EM 13 DE JANEIRO DE 1879. 

( PAG. i39 a ~62) 

Expediente. 

Reclama~·ão.-Indicação sobre o ltabeas corpus.-Explicaçoes do Sr. 1\lonte. 

Trabalhos. 

Requerimcmo sobre as loterias da cõrte e emissão de apcilice.s.-Moç.:'io de confiança.-Eleições de S. Paulo. 

Oradores. 

)lonte, Silveira :Martins (ministro da fazenda), Affonso Celso, Moreira de Barros. 
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18.a SESSÃO EM 14 DE JANEIRO DE 1879. 

( PAG. 462 a .5.85) 

Expedlent;e. 

Requerimentos: Affonso Cavalcante do Livramento, Joaquim Tertuliano de Oliveira Cabral, Anastacio 
José Viannà.-Parecer da. com missão de orçamento sobre o sübsidio.-Declaração de voto. · 

Trabalhos .. 

Declarações do Sr. Visconde de Prados.-MoÇão pelo fallecimento do Visconde de Santa Thereza • .....;Reque
rimen to do Sr. Monte. -Observaç-ões do Sr. José Marianno .-Pensão a Condessa de Porto Alegre.-Licença ao 
Barão de S. Domingos.-Eieição de s. Paulo. -

Oradores. 

V:isconde de Pra~os, Zama, Horta de Araujo, Monte, José Marianno, Cesario Alvlm, Affonso Celso, Ignacio 
Martins, e Jo~o :Mendes. 
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GAMARA DOS SBS. DEPUTADOS. 

--....:'iE~~---

Primeira sessão preparatoria e1n ~.,. 
de Novembro de 187"8. 

PRESIDENCIA DO SR. FABIO ALEXANDRINO DE C-~RVALHO 
REIS. 

de Araujo, Sergio Francisco de Souza Castro, João 
de Souza 1\'Iello e Alvim, Fernando Luiz Ozorio e 
Gaspar Silveira Martins, os quaes ficaram rela
cionados pela fórma seguinte : , 

AMAZONAS. SUll!lllARio.-Expediente:-Eleição da mesa.- Obser
vações dos Srs. João 1\Iendes, 1\lartinho Campos e 
Costa Azevedo--Eleição do presidente, !.0 , 2. 0 e Joaquim Saldanha Marinho, José da Costa Aze-
3.o vice-presidentes e i-0

, 2. 0
, 3. 0 e 4. 0 secretarias. ved<J" e padre José Manoel dos Santos Pereira. 

A's H horas da manhã, presentes os Srs. Silva ' PARÁ. 
Maia, Fernando Ozorio, Sergio de .Castro, Saldanha· 
Marinho, Costa Azevedo, João Mendes, Fabio . Réis, 
Mariano tla Silva, Martinbo Campos, Sou,za Car
valho, Antonio de Siqueira, Viriato de Medeiros, 

Tito Franco de Almeida, José de Araujo RGzo 
Danim, Americo Marques de Santa Rosa, Gui
lherme Francisco Cruz, Joaquim José de Assis e 
Samuel Wallace Mac-Dowell. .. Olegario, Mello e. Alvim, Lima Duarte, Frederico 

de Almeida, Moreira de Barros, Souza e Andrade, 
Alves de Araujo, Santa Rosa, Franco de Sá, lllaga- r.IARANHÃo. 
lhães , Doria , Amaro Bezerra, Pompeu , JoãQ Fabio Alcxan';r;11í0 de Carvalho Reis, Joaquim 
Brigido, Liberato Barroso, Macedo, Tito Franco, Serra e José da Silva Maia. 
José Caetano, Buarque de Macedo, Assis, Cruz, 
Pereira, Mac Dowell, Joaquim Serra e Silveira 
Martins, o Sr _ Fabio Reis, como mais velho dos 
presentes, occupa a cadeira da presidencia, na 
fórma do regimento, e convida para secretarias os 
Srs_ Fernando Ozorio, Antonio de Siqueira, Sergio 
de Castro e Moreira de Barros, os quaes occupam 
immediatamente na mesa os respectiYos Jogares, e 
abre-se a sessão. · · · 

CEARÁ. 

Joaquim Bento de Souza e Andràde, Thomaz 
Pompeu de Souza Brazil, João Brigido dos Santos, 
José Liberato Barroso e João Ernesto Viriato de 
Medeiros. · 

RIO GR.L11l'DE DO NORTE_ 

Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti. 

PERNilffiUCO-

Barão de Villa Bella, Antonio Manoel de Siqueira 
Cavalcanti, Antonio Alves de Souza Carvalho, 
Manoel Buarque de Macedo e Joaquim Aurelio 
Nabuco de Araujo. 

ALAGÔAS. 

Mariano Joaquim da: Silva_ 
~·1. . ~ 

BAHIA. 

O SR. i .ó SECRETAIUO declara que acham-se sobre 
a mesa os diplomas dos seguintes Srs.: Joaquim 
Saldanha Marinho~ José da Costa Azevedo, padre 
Josti Manoel dos Santos Pereira, Tito Franco de 
Almeida, José de Araujo Rozo Danim, Americo 
Marques de Santa Rosa, Guilherme Francisco Cruz, 
Joaquim Josti de Assis, ~amuei Wallace Mac-Do
well, Fabio Alexandrino de Carvalho Reis, Joaquim 
Serra, José da Silva Maia, Joaquim Bento de Souza 
e Andrade, Thomaz Pompeu_ de Souza Brazil, Joªo 
Bri"'ido dos Santos, Jose L1berato Barroso, Joao 
Ernesto Viriato de l\ledeiros, Amaro Carneiro Be
zerra Cavalcanti, Barão de Villa Bella, Antonio 
Manoel de Siqueira Cavalcanti, Antonio Alves de- Fred,erico Augusto de Almeida. 
Souza Carvalho, Manoel fiuarque de Macedo, Joa
quim Aurelio Nabuco de Araujo, Mariano Joaquim 
da Silva, Frederico Augusto~ de Almeida, Antonio 

S. PAULO. 

Moreira de Barros, Olegario Herculano de Aquino Antonio Moreira de Barros, Olegario Herculano 
,à~ Castro~ João Mendes de Almeida, 1\Ianoel Alves de Aquino e Castro e João Mendes de ~Imeida. 
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l\ianoel Alves tle Artlujo c Sergio Francisco de 
Souza Cns:ro. 

SAXT.\ CATJL\TIIXA. 

João tlc Souza ::.\Iello e Alvim. 

S. FEtHlO DO 1:10 GRAXI>J> DO SüL. 

Fernando Luiz Ozorio c Gaspar Silnlra ?II~rtins. 
O Sn. 1 . ., ~EcnET.\lUO d:i conta do seguinte 

EXPEDIEXTE. 

Offidos de i de Janeiro do corrente anno, dos Srs. 
eonsclileiros João Lins Vieira Cansansão de Si
nimbú, Carlós leoncio de Can·:dho, L::l'ayctte 
Hodrigues Pereira c Eduarlo de Andrade Pinto. 
]'l[l.rticipantlo terem sido nomeados por decretos de 
ü do mesmo mez ministros. U.a ng:rieultura, com
mercio c obras publicas, imperio, justiça e 
nwrinlw.- Inteirada. 

Officios da mesma <lata. <los Srs. consclhcir, ; 
João Lins Vieira Cunsansão de Sinimbü. CarJus 
Leoncio de Carvalho e Eduardo de .Andrade Pinto, 
participando acharem-se intcl'inamcntc exercendo 
os lagares de ministros da fazenda, de estrangeiros 
e da gtwrra.- Inteirada. 

Officios de 7, H e H de Fevereiro, dos Srs. Barão 
de Yilla Bella, ~Iarquez do Herval c Gaspar Silveira 
:Martins, participando terem entrado enl' exerci cio 
dos cargos de ministros; e secretarias de estado 
dos negocias estrangeiros, guerra e fazenua, para 
os quaes hayünn sido nomeados JlOr decretos de 
5 de Janeiro.- Inteirada. 

Officio do ministerio do impcrio de i:> de Abril 
do corrente anuo, remettcn<lo a cópia do decreto 
de :11 do mesmo mez dissolvendo a camara dos 
Srs. <leputado:> c convocando a nova camara para 
:Ui de Dezembro.-Inteirada. 

Offido do ministerio da fazenda, remettendo 
c6pia do termo Iavn\do na directoria do contencioso 
do thesouro nacional, do contracto celebrado em 
24o do corrente mez com Joaquim Francisco Lopes 
.Anjo vnra o serviço tachyg-raphico do Dwrio 
Otfir_:ial, em substit.uir~ão do de :29 ue Dezembro do 
anno tíassado.- N cõmmissão de policia. 

Hepresent:u:;ilo· enriada pelo Sr. Ft:tneisco de 
P<'.ula Bclfort Duarte sobre a eleieão llo Maranhão. 
-A~ commissüo competente. • 

ELEIÇÃO DA MES.\. 

O Sn. Pr.ESIDEXTE dt~clara que se Yai procedet· á 
cleiçãu da mesa de conformidade com o art. 4. 0 do 
regimento, nuo 11odendo tomar parte nessa eleição 
os Srs. deputados das provincias do Amazonas e 
Par:í. · 

I'UESIDE:XTE (23 Cednlas). 

1\Iartmho Alvares da Silva Campos 1.3 votos 
FaiJ~o Alexandrino de Carvalho Reis 7. Viriato dé 
:rtredeiros 2. Houve uma cedula em braÍ1co. 

O Sr. J~ão :tlentles (pelf!- <!,l·dem) :-Desejava 
saber qual c o rcsult<,uo da eletc:;;.to, J)Orque me 1m-

rece que o mais votado, que foi o Sr. l\lartinho 
Campos, ainda não tem diploma, e ignoramos que 
elle seja deputado. Conseguintemente esta questão 
precisa ser resolvida. Estou informado de que não 
ba sobre a mesa diploma algum de deputado por 
Minas; não ha·.mesmo a acta da apuraç.<io. Assim, 
pois, ou V. Ex. declnra que a eleiçã9 é nulla e 
procede de novo á outra ; ou considera presidente 
o Sr. M:artinho Campos, apezar de não ter diplo
ma. E' preciso uma decisão. 

O Sn. PRESIDENTE:- Vou m.antlar ver na secre
taria qnaes os precedentes que existem. O regi
mento nada dispõe a este respeito. 

O SR. JoÃo l\fENDEs : - Nilo podem ha\•er prece
dentes, porq Lle não reconhecemos deputado senão 
aquelle que tem diploma. 

O Sn. PnRSIDEXTE (depois de peqttena. pausa) : - · 
Niio havendo precedentes a este respeito, you con- , , 
sultar a casa se devo convidar o Sr. l\'Iartinho · 
Campos para occupar o !ogar de presidente, apezar 
de ainda niio ter diploma. 

O SR. JoÃo MENDES :-Peço a palavra pela ordem. 
O Sn. PnESIDEXTE ::...._,Tem a palavra. 

O S:t•. João lllende~ :-Sr. presidente, in
vocando ns opiniões do Sr. Dr. Mnrtinho Campos, 
illustre deputado por Minas Geraes, na sessão pas
sada, este é um caso, cuja decisão cabe completa
mente a V. Ex., como executor do regimento. 

V. Ex. não pode consultar :t cas.:'l, porque ainda 
não ha casa para ser consultada. Não estando ainda 
aberta a assembléa geral, não estando nós consti
tuidos; não podemos deliberar a reforma do regi
mento por meio de interpretações. 

V. Ex .. consulte os precedentes a este respeito 
e verá que a casa nunca foi .consultada, antes de 
constituída, sobre materia regimental. 

. V. Ex. decida, pois, como presidente dclla, tome 
a responsabilidade. 

O Sn.. PnESIDE?~.--rE : -Mas ntío · Iw. inconveniente 
algum nesta consulta. 

O Sn . .Tolo l\fEXDES : -Para mim Ila todo. V. 
EX.. é quem deyc decidir. 

O SR. PnESIDEXTE :-Estando presentes 31 mem
bros, entendo que devo consultai-os sobre a ques
tão vcntilatln. 

O Sil. Jo1o :MEXDES : -Estou invocando não só 
os precedentes, eomo as opiniões do Sr. Martinho 
Campos. Não podemos deliberar sobre matcrias re
gimentnes. V. Ex. é quem decide; a V. Ex. cabe 
tod:~ a responsabilidade. E depois isto é facil, é in
tuiti\ro, dispensa precedentes : nós não conhecemos 
o Sr. :Martinho Campos como deputado senãt:> pela 
apresentação do diplop1a._ · 

O Sn. SEnGJO DE CAsTRO : -Eu tambem entendo 
que neste caso a decisão definitiva cabe ao Sr. presi
dente. 

O Sn . .M.illTINHO CAMPOS : -Peço a palavra pela 
ordem. -· , 

O Sn. Pn~siDE'XTE: -Tem a palavra. 

. O·Sr.lJiarônlao Campos (pela ordem):
Entendo que a reclamação do nobre depu~do por 
S. Paulo deve ser attendida. -Ainda não tenho em 
meu poder o diploma ; sei que estou eleito, senã()l'J 
melhor, pelo menos como o nobre deputado (Ri$o)~·. · 
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O Sn. Jo:to ~h::\'m:s: -0 que eu contesto é que 
V. Ex. 110dessc ter a. palavra sem diploma_ Isto é 
que é uma doutrina nova, da época da regenera
ção ... 

o SR. 1\L-\.RTINHO cx~IPOS : -Sei que estou eleito, 
mas declaro a v_ E~c, Sr_ presidente, que recuso 
tomar assento. Não tendo em meu poder o diplom:1, 
rogo a V. Ex_ que peça ú casa me dispense da honra 
que acaba de conceder-me_ 

O Sn- PrmsiDENTE: -Se a casa dispensar o Sr . .Mar
tinha Campos, ter-se-ha de vroceder a nova eleit;:ão. 

O Sa_ JoÃo :rtfgxDE=" : -Peço a palavra pela ordem, 
para protestar contra o precedente_ 

OSn. PnESIDENTF.: -Tem a·palavra. 

O S1•. João iUes:r.de!i!l:- Q~ero apenas dizer 
que protesto contra o precedente de se dar a pala

,_: vra.ao Sr_ Dr. Martinl10 Camvos, que não tem di
- ploma e, por tanto, não pó de ,ser recôiihccido pe !a 

casa como deputado. 
o Sn. M:ARTINI-10 c_\:IIPOS :-Peço tambem a pal:-t

. vra pela ordem. 

O Sn. Jo.\o MENDES :-Protesto apenas para que 
a todo o tempo não se invoque este precedente. 

O SR. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr~ Mar
tinha Campos. 

O SI•.l11artinluo CalllpO!iil:..:...o nobre depu
tado, Sr. presidente, é que não podia tomara palavra 
neste recinto, senão para discutir uma unica ques
tão-a sua eleição. O regimento é expresso (Apoia
dos). 

O Sn. JoÃo MENDES :--:-V. Ex. leia o regimento. 
Nem eu sou deputado contestado. 

o- Sn. MAUTINHO CAMPOS :-Esse é o unico di
reito que o regimento lhe dá. Seria mais impor
tante que S. Ex_, que pugna pelo régimento, nos 
désse o exemplo de obedieneia a elle, não -se intro
mettendo a discutir uma questão em corporação, 
a que não sabe se pertence. 

s_ Ex. extranhou que eu pedisse a palavra_ 
Pedi-a, usando de um direito incontestavel, sendo 
como sou muito· legitimo representante da nação. 
(apoiados), o que S_ Ex_. não pódc dizer_-. 

O Sn. JoÃo MENDES :-Sou tão legitimo como 
V. Ex. 

I 

O Sn. liiARTINHO CAMPOS :-... porque traz um 
dipl01pa contestado por quem tem muito maior 
numero de votos. A minha eleição não tem a menor 
contestação e supponho 'lue o nobre deputado não 
duvida ,disto. . 

O Sn. JoÃo MENDES :-Xfio sei; ignoro:Se V. Ex. 
é deputado. 

O Sn. MARTINHO CA:mos :-Sei que V. Ex. não 
sabe. Quem. é ql!-e ignora que V. Ex. só não sabe 
aquillo que não quer saber? (Hilm·idade). 

A verdade é esta : o nobre deputado foi quem 
abusou da paciencia da cnmarà pedindo a palavra 
e discutindo questões alheias á sua eleição. Só 

'nestas é que o nobre deputado. póde tomar parte 
em sessões preparatorias_ 
· Sr. presidente, peço a V. Ex. licença· para ler o 

regimento. _ -

-i , O Sn. JoÃo MENDEs :-E' bom ler ; observo, 
-~ ·;~>orém, que a minha eleição não é contestada_ 

O Sn. MAnTINHO CAl\IPos:- A de V. Ex. não 
é contestada "! 

O Sn. JoÃo MENDES :- Xão, senhor; não é_ 
O SR_ PnESIDEXTE :-Eu direi- ao nobre depu

tado, que por ora não consta na mesa que a eleição 
uo nobre deputado por S. Paulo seja contestaua. 

ü Sn_ MARTINHO CA?.lPOS :-Peço a V. Ex. me 
queira informar quantos membros ha presentes. 

O Su. PRESIDENTE:- 27 membros. 
O Sn. MAnTINl-Hl CAMPOS :-Então requeiro a Y. 

Ex. que consulte :i casa se consente eu1 adiar-se a 
sessão, visto que com 27 membros não podemos 
funccionar. 

O Sn_ PnESIDENTE :-O regimento exige apenas 
21 membros. 

O Sn. MARTJNHO CA~tPos:-Perdoe-me, V_ Ex. ; o 
regimento exigia 21. membros quando tínhamos de 
nomear uma commissão de cinco membros ; mas 
agora têm de ser nomeadas commissões de nove 
membros_ Tirando dos 27 membros presentes os 
cinco da mesa, não fica nem o numero suíficientc 
pat•a compor as comm1ssões. 

O Sn- PnEsiDENTE: -A mesa pódc ser eleita. 
havendo presentes 21 membrqs. · 

O Sn_ JoÃo MENDES : - Com qualquer numero. 
E' o que diz o regimento. 

o su_ PllESIDEXTE : -Temos ainda muito que 
fazer antes de se nomearem. as commissões _ 

O Sn. JoÃo MENDES :-E ainda que houvesse 
numero não podiam ser nomeadas hoje. 

O Sn. PRESIDENTE:- Já estão presentes 31 mem
bros e para as commissões bastam 27. 

O Sn_ 1\IARTINHO CAl\lPOS :- Emquanto ã eleição 
do nobre deputado, declaro· a V_ Ex. que pela mi
nha parte se fôr necessario estou prompto a dar 
denuncia de que ella é contestada. S. Ex •. aqui só 
póde discutir o que fôr relativo á sua eleição. 

O Sn. JoÃo MENDES :-Mas V. Ex. não leu o ar
tigo do regimento ? 

0 Sn. MARTINHO CAMPOS :-Não O achei aqui de 
prompto. 

O Sn. JoÃo MENDES:- Ah! 
O Sn. MAnTINHO CA:\lPos:- V. Ex. duvida que 

haja o artigo? 
O Sn. JoÃo MENDES :- Duvido. 
O Sn _ MAnTINHO CAl\IPOS :- Então me obriga a 

ler. 
E' a 2. a parte do art. q,. o O nobre deputado não 

tem t.!uplicata, é verdade ; mas tem a sua eleição 
mais que Juvidosa. · 

o Sn. JoÃo MENDES :-V. Ex. não póde discutir 
a minha eleição. 

O Sn. · :MARTil\"HO CAl\lPos:- Está pois ·impedido 
de tomar w:p.a parte legitima e legal em nossos tra
balhos e estou no meu direito. perfeito de tomar a 
palavra, com a differença de ter um diploma melhor 
do que o de V- Ex~ 

O SR. PRESIDEl'i'"TE :-Acho melhor-para regu
laridade dos trabalhos consultar os membros pre
sentes sobre a legalidade da eleição' do Sr. Mar
tinho Campos para presidente. 
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Segunda sessão preparntoria efi.128 d.e':Nov€mbro de l8i8. 

' 2~0 vr~E-PRESIDE!\'TE (21 cedulas). ' O SR. ~hRTINHO C.uwos :- Peço a Y_. Ex. gue 
consulte a casa se me permitte renuncw.r, VIsto . _ ; 
não ter diplom:t. Olegarto Herculano de Aqnmo e Castro 17 'i Ot<:JS, 

C l•nd- · "Ccita a diSI)ensa }ledida Vil'iato de Medeiros i e João de Souza Mello e Alnm 
onsu ... a_a camara, c " . 1 HoU\·e 2 cedulas em branco. 

pelo Sr. ~f:1rtmho Campo~. 

1 

· 

0 SH~ JOÃO. :MEN. "DES (pela orde!n) :- Pe1.:0 a Jl<l- 3. 0 VICE-PRESIDENTE (16 cedutas). 
lavra sómente para V. Ex. me mformar se. a c;~sa 
votou que era irrcgulal' a eleição ou 50 fot <lce•!a ~rcuoricq Augusto de Almeida H votos, Viriato 
a renuncia. de Medeiros !~:e Buarque de Macedo :1. 

O Sn.. PnE::.IDE~TE :-A camara votou sob_rc a ~-e
nuncia do Sr. l\Iartinbo Campos, a qual fo1 ace1ta, 
e vai-se proceder a nova eleição. 

i . 0 SECRETAlUO {17 Cedulas). 

O Sn. Jo.:\o ~lE~DES:- Fica entretanto consi- Fernando Ozorio i2 votos, Sergio de Castro 2, 
!!nado o meu protesto. Pompeu 1 e Fre?crico de Almeida 2. 
~ O Sn. PntmDBNn} :-Peço aos senhores que não 
têm diploma que se abstenham de votar. 2.0 SECRETARIO (:18 cedulas). 

O Sn. CosTA AzEVEDO (pela ordem):- Çom:i- Antonio :Manoel de Siqueira Cavalcanti 13 votos, 
dando V. Ex. os meml.Jros presentes que nao tem ,. . d B i 
diploma a não votar e não sabendo nús quaP;s são Pompeu~ e Moretra e arros · 
esses membrlls, porque estamos todos aqm ;:,en
tados, conviria que se proceaesse á leitura da rc
lacão dos nomes dos Srs. deputados que mandaram 
diploma á mesa. , 

(O Sr. L o sectetario lê a lista dos Srs. deputados 
que têm diploma .. ) 

O Sn. PnEsmEXTE:-Advirto aos nobres deput~dos 
que tanto não podem votar aquelles que não têm 
diplomas, como os que têm diplom•1s contestados. 

O Sn. JoÃo MENDES (pela ordem) :- Desejava que 
V. Ex. mandasse ler o artigo do regimento que 
isso determina. S<i não podem votar os que trazem 
dillloma por duplicata. 

0 Sn. i. 0 SECRETARIO lê O artigo dO rcgime:ato. 

:3. 0 E ~. 0 SECRETAll!OS (:25 cedulas). 

Serg-io de Castro 12 votos, Moreira de Barros 9, 
Pompeu 2, Joaquim Serr·a i e Joaquim Nabuco i. 

Srio supplcntcs os Srs. Pompeu e Joaquim Serra. 
O Sn. PnE~JDEXTE, na fórma do regimento no

meia pam a commissão de que trata o art. 5.0 os 
Srs. : Olog-nrio Herculano de Aquino e Castro, 
Franco de Sá, Libera to Barroso, Buarque de Macedo 
c Frederico de Almeida. 

O Sn. PnESIDEXTE levanta a sessão á 1/2 hora 
depois do meio dia e convida os Srs. deputados a 
comparecerem no dia seguinte ás H horas. 

" Não serão admittidos a votar os deputados por 
districtos em que houver mais de uma turma de 
eleitos, os quaes tambem não tomarão }larte em 
outros trabalhos da camara, sendo-lhes apenas per- se ... unda sessão preparatoria em ~8 
mittido discutir a eleição que lhes disser respeito, ~ de No,·embro de I87'8. 
desde que apresentem diploma, retirando-se, porém, 
do salão sempre que houver votação. » 

O Sn. JoÃo ME:\'DEs: ;_Portanto, os contestados 
podem votar. i\ào fallo por mim, mas em favor dos 
meus collcgas de S. Paulo que são todos contestados. 

O Sn. PRESIDE.:'iTE:-:-Dos Srs. depatados que têm 
diploma só não podem votar os dns províncias do 
Amazonas e Pará, onde houye duplicata de elei
ções. 

O Sn. JoÃo ME:-."DES: - Reclamo tambem contra 
os de Pernambuco. Pois não houve alli duas apu
rações? 

O Sn. PnESIDEXTE :-:Não consta. na mesa. 

Procede-se de novo ã eleição de p:·esidente. 

PRESIDEl\1Ef22 cedttlas). 

Fabio Alexandrino de Carvalho Reis i6~ votos, 
Viriato de 'Medeiros :3, Lima Duarte 1 e Amaro 
Bezerra L Houve i cedula em branco. 

PRESIDENCJA DO SR. FABIO REIS. 

A's H horas da manhã acham-se presentes os 
Srs. Fabio Reis, Fernando Ozorio, Antonio de 
Siqueir_;1., Sergio de Castro, Moreira de Barros, 
Virmto de Medeiros, Theodoreto Souto, Mello e 
Alvhn Santos Pereira, Buarque de 1\facedo, 1\lar
tinho éampos, Afl"onso Celso, Costa Azevedo, Souza 
Carvalho, Alves de Araujo, Assis, Silva Maia, 
Horta de Araujo, Mariano da Silva, Lima Duarte, 
Franco de Sá, Danim, Leoncio de Carvalho, Manoel 
1\lngalhães e· Barão de Villa BeiJa, e abre-se a 
sessão. 

Lê-se c é approvada a acta d,.a sessão antecedente. 

O Sr. i~ o sEcn~TARIO dá conta do seguinte 

EXPEDJID<"'TE. 

Actas das eleiçÕes primarias das parochias de 
Canumã, Silves e Coary na'provincia do Amazonas; 

l. o viqE·PnESIDE:-.~ (21 cedulas). Santo Ignaeio de Boim, Portella e. :Melgaço da <lo 
Pará· S. Bento de Pastos Bons, AnaJatuba, S. L~z 

~osé Liberato Barroso 16 votos, Viriato de Me- I Gon~aga, Coroatá, Codó, Chapada, Vict~ria, S. ~Oa«? 
de1ros 2, Amaro :L Houve 3 cedulas em branco. dos Indios, Passo do Lum1ar, S. Joao Baphsta, . . 
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Conceição, Barra do Cortln, S.Be~tÔ·, ·Arciyozes;c~· Nascimento Andrade, vi uva do capitão do corpo 
S. Bernardo, S. Felix de Balsas, Br'ejo, Pinheiro, de policia da cõrte Luiz Antonio Freire de An
S. Vicente Ferrer, l3urity, Vinhaes, Cllapadinha; drade.- A' mesma commissão. 
Bacanga. Mattões, Cururupú, Mearim, Vianna, S. 
José da Periú, Itapicuru-mirim, Icatú, Turyassú, 
Rozario, Santa Helena, Lapa, !pias de S. l\liguel, 
Penalva, V:H"g-em Grand~, S. José de Caxias, Tre
zidella, S. Benedicto, BarreiriHhos, Arary e 'l'utoya 
da do Maranhão; Nossa Senhora dos Hemedios de 
Burity dos Lopes, Nossa Senhora das Dores de 
Therezina, Nossa Senhora do O' de Valcnça, Barro~, 
Desterro de Marvão, Nossa Senhora do Amparo, 
Nossa Senhora dos Remedios da União, S. João do 
Piauhy, Jurumeuha, Picos, Oeiras, Gurg-ucia, Pira
curuca, Batalha do Burity dos Lopes, Parnahyba, 
Jaicós, Parana~uá~ Corrente, Campo .Maior. Pedro 
Segundo, S. Raymundo Nonato, Santa Philomena 
e Oiiras da do Piauhy ; Brejo Secco, Saboeiro e 
Rozario do Aracatv, da do Ceará; S. José dos 
Angicos, Set·ra Negra, Goyanninha, Páo dos Ferros, 
Sanl' Anna de :Mattos, Cara miJas e Acary da do Rio 
Grande do Norte; Natuba, Ing:í, Sobt·agy da da 
Parahvba; l.'l'nzaretll, Santo Antonio de Tracu
nhaeni., Taquaratiba, Nossa Senhora da Conceição 
da Pedra, Páo d'Alllo e Uricury, da de Pernam
buco.-A'prirueira commissão de poderes. 

Aclas . das eleições secundarias dos collegios de 
Itacoatiara, Curary, Villa Bella da Imperatriz, 
Manáos, Coary e Te1l'é da provincia do Amazonas; 
Igarapé-mirim da do Pará; Rosario, Turyassú, 
Mattões, Barreirinhos, S. Luiz Gonzaga, ltapicurú
mirim, Chapada, Vianna, Turyassú, Brejo, Gui
marães, Mearim, Caxias e Codó da do Maranhão; 
Therezina, Barras, Parnahyba, Campo Maior, 
Valença, Amr !'ante, Oeiras, Jaicós, Jurumenha, 
S. Rayruundo Nonato, Santa Philomena, Para~ 
naguá, Gurgueia e S. João, da do Piauhy; Assaré; 
Imperatriz, Ipú, Acaracú, Aquiraz e Limoeiro, da 
do Ceará ; Goyanninlla, Canguaretama, Páo dos 
Ferros, Parar.y, Apody, Maroim, Papary, Assú e 
Nova Cruz, da do Rio Grande do Norte; Parahyba, 
Pedras de Fogo, Cabaceiras, da da Parahyba; Na
zaretll e Uricury, da de Pernambuco.- A' mesma 
commissão. · 

De 2{J, do mesmo mez c anno, enviando o auto
grapbo da resolução que isl!nta tle penhoras e 
arestos as pensões usufruídas pelos pensionistas 
do monte-pio dos servidores do Estado e do monte
pio ge;:al, na qual Sua Mag-estade o Imperador 
consente.- A archivar, otficiando-se ao senado. 

Officio do ministe··io da justiça de 16 de Outubro 
de 1877, enviando cópia das informações preetadas 
pelo presidente da província do Padt sobre o 
conflicto occorrido na capital da .mesma província 
a :2i de :Março do mesmo anno.- A quem fez a 
requisição. · 

São remettidos á respectiva commissão os di
plomas dos Srs. Theodoreto Carlos de Faria Sout0, 
eleito pela província do Ceará, Manoel Vicente de 
Magalhães, pela da Parahyba, José Fel iciano Horta 
de Araujo, pela do EstJirito Santo, Carlos Leoncio 
de Carvalho, pela de S. Paulo e Fe!ippe Franco de 
Sá, peta do Maranhão. 

Uma representação do 1. o juiz de paz, eleitores 
e immediatos do quatriennio findo da parochia de 
Nossa Senlwra da villa de ltaipú, provincia do 
Amazonas, reclamando contra abusos e irregula
ridades havidas na eleição realizada na referida 
parochia.- A' primeira commissão de poderes. 

Uma representação do desembargador Bernardo 
Avelino Gavião Peixoto, reclamando contra a 
inclusão do Dr. João Mendes de Almeida na lista 
dos deputados eleitos pela província de S. Paulo. 
- A' commissão dos cinco membros. 

Não tendO ainda essa commissi:io apresentado o 
resultado dos seus trabalhos, o Sr. presidente . 
levanta a sessão ao meio dia , convidando os 
Srs. deputados a comparecerem no dia seguinte 
á mesma hora. · 

Officio do ministerio dá guerra de 22 de Outubro 'l'ereeira sessão preparatoria. em 29 
de i8i7, remettendo o auto~rapho da resolu\.àO de NoveJD.bro de 1878. 
que manda prover nos postós vagos de capitão e 
tenente dos corpos de estado-maior de L a classe 
e de engenheiros os capitães e tenentes das outras 
armas que tiverem as habilitações necessarias, na 
qual Sua Mag-estade õ Imperador consente.- A 
archivnr; olliciando-se ao senado. 
· Quatro officios do ·ministerio do imperio: 

De :li de Outubro de 1877, participando ter 
communicado ás presidencias das províncias de 
Mato Grosso, S. Paulo e Minas Geraes as decisões 

PRESIDE.;.'I'CI.\. DO SR. FABIO REIS. 

Su:MMARIO.- Expediente.-Requerimento"do Sr. João 
Mendes.-Observações dos Sr&. João :Mendes e .Mo· 
r-eira de Barros.-Parecer da com missão provisoria. 
-Observações dos Srs. João Mendes e Olegariu.
Discussão do parecer .-Discursos dos Srs. João .\l en
des e Olegario.-Commissões de inquerito.-Obser
vações e requerimento do Sr. Macedo. 

desta camara . ácerea das eleições das referidas A's H horas da manhã, achando-se presentes os 
provincias.-Inteirada. Srs. Fabio Reis, Fernando Ozorio, Antonio de Si-

Da mesma data, enviando a cópia do decreto que queira, Sergio de Castro, Moreira de Barros, João 
determina que a pensão annual percebida pelo Mendes, 'Macedo, Alves de Araujo, Buarque· de 
brigadeiro Dr. Ft·ancisco Pinheiro Guimarães passe Macedo, Costa Azevedo, Saldanha ~Iarinlro, Theo
á viuva do mesmo repàrtidarnente com seus tilhos dureto Souto, Cruz, Mac-Dowel, Viriato de Me
menores Adelaide, Francisco, Mario, Rubens e deiros Marianno da Silva Santos Pereira Libera to 
Sa~u~l, sendo q~anto a~s guatro ultim_os até a sua. " Barro~o, Horta de Ara~jo, Franco de 'Almeida, 
mawrtdade.-A comm1ssao de pensoes e orde-~ · Affonso Celso, 1\Iartinh~ C;.~mpos, Olegario, Sou_za 
nados. Carvalho~ Ft·anco de Sa~ Freitas Coutinho, Assis, 

De 23 do mesmo mez e anno, enviando cópia do 

1 

Silva Maia, Frederico Rego, Mello Al-tim, José 
decreto que concede a pensão mensal de 50!$000 Caetano, Bezerra, Andrade Pinto, Silveira Martins 
sem prejuízo do meio soldo a D. Joaquina Rosa do e Joa({Uim Breves, abr~-se a sessão. · 
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Lê-se e é approvada a acta da sessão antecedente. 
O Sn. 1. <> SEcnETAUIO dã contn do· seguinte 

EXPEDIE~"TE. 

A.ctas das eleições primarias das parochias de 
Santa Anna dcYpanema .e .Ag.ua .Uranca, da pro
vincin das Alagoas; Santo Antonio de Ala~oirihas; 
Nossa Senhom da Assumpção de Camamú, Nossa 
Senhora da Penna de Porto Scgul'o, S. Dartho
Jomeu de :Maragog-ipe, S. Sebastião de Marahú, 
Feira de Santa Anna, S. Vicente Ferrer <fe Areias, 
Curato da Sé, Prado, Nova Lag-e, Bom Conselho, 
ltapicuni de Cima, da província da Bahia; Villa 
Nova, Campos do Rio Real, .Nossa Senhora doAm
paro de Hiachão, Divino Espirito Santo, Japaratuba, 
Simão Dias, Santa Luzia, Espirito Santo, Campos, 
Araná, Ilha do Onro, Villa Nova, l\Iaroim, Campos, 
Arncajú, Soccono, S. Christo\~ão, Itaporanga, 
Estancia, Santa Luzia, Espírito Santo ue Habaia
ninha, La~~n·to, Riachão, Boquim, Simão Dias, 
Itabaiana, Campo do Brito, Divina P;lstora, Sere1·y, 
l\latoim, S:mto Amaro, Ro~ario , Japaratuba, Capella, 
Nossa Senhora das Dores, Propriú, Vil!a Nova e 
Pacatuba, da de Sergipe. 

Actas das eleições primarias das parochias de 
S. José do Bom Jardim, Marapicú, Nossa Senhora 
da Ajuda de GU:apemerim, Saula lUta de Campos, 
Nossa Senhora da Guia de Mangaratiba, Nossa 
Senhora da Ajuda da Ilha do Governador, Santo 

, do Rio de Janeiro ; Nossa Senhora da Conceicão de 
llguape, Nossa Senhora dtts Dores da Pr<tiliha de 

Iguape, Nn~sa S~nhora do Bom Successo, Nossa Se
nhora da Ajuda de Itaquaquetuba Nossa Senhora 
do Patrocínio de Sapucally, .Nossa Senhora do 
Carmo de _C_?mpo Largo _de Atybai:l, Nossa Senhora 

. da ConceH;ao de Lavrmll3s, Nossa Senhora do 
Des_terro ~e l!l;query, Villa de LénÇ.1íes. Santo An·- · 
tomo de liqUta, Faxina~ Botucatú Santo Antonio 
da Cachoeira, Nossa Senhora dos llemedios e l)ira
cicaba, da província de S. Paulo. 

Actas das eleições secundarias dos colleo-ios de 
Cam~ra~ibe, Jl.laceiô1 S. Migtwl de Carntfos, da 
provmcw das Ala~oas; JI.Iata de S. João Porto 
Segnro, Bom Consel!lO, Chique-Chique e S. Vicente 
~errer, ~·~ ~a B~lua; Propriá, Aracajú, Divina 
l asto1:~ •. :s;!nao Dias, Cattete, Itabaiana, Capella, 
P_ropr1a, \ Illa Nova, H.iachão, Ilha de Ouro Estan
c•a,, ~~~·~aianinha, S .. Ch~isicviio, Simão Úias, da 
de l:iel g1pe; It~pemenm, :S:.l\bthens, da do Espirito 
~anto_; l\Iacac~, Rezende, Novp. Fr!burgo, Bt~.rra de 
~- Jo<to, l\In;;e, Par~llyba do :sul, .s. João da Bat·ra, 
Valença, Pirah)r, :Saquarcnw, Paratv Vassouras· 
Itah~r~\uy, J?riburgo, ~strella , Sa_qua~e~na, Campos: 
Ma_rica, Angra .dos H.ets, Iguassu, Ntethcroy, Cabo 
Fr1o, .Araru~ma, ~Iacahé, S . .Toão do Principe, 
Cantagnllo, R10 ~_?mto, Itaguuhy, Paraty, Sapucaia, 
Ba~ra Mansa e Corte, da provincia do. Rio de Ja
neiro ; Iguape, _Itú ', S. ~ebnstifto, Jacarehy, Santa 
Iza~el, Botncatu, Campmas, Una, Jahú, Itape
t~mn~a, Penha, Para.hybuna, Ubatuba, Limoeiro, 
P1racwaba , B_atataes , Cunha, Mucosa, Faxina, 
Francn, Lençoes, Brotas e S. Paulo da provincia 
de S. Paulo.- A' commissão de poderes. 

· Antonio de Paquequer, S. Salvador de Campos, 
Nossa Senhora da Conceição da Ponte Nova, Santa 
Rita do Rio Negro, S. Sebastião do Alto, S. João 
Baptista da Lagõa, Conceicão da Gavea, Engenho 
Velho, Jacnrepaguii, S~ Joa·quim da Barra !t1ansa, 
Sant' Anna do Pir:thy, Nova Friburgo, Piedade do Acta de apuração geral da eleirÍto da pro;incia 
Rio Claro, Tinguá, Santa 1\'Iaria Ilfag-dalenn, Rosario de Pernambuco.- A' :1.." commissão de poderes. 
dos Quatis, Duns Barras, Santa Anna dos Tocos, 
Morro do Côco, Jacarahy, Cruz dos Mendes, s. Gon- Quatro officios do ministerío do imperio datados· 
~.alo de Nictheroy, Arrasai do Pirahy, Cordeiros, O primeiro de !8 de Janeiro do corrente anno· 
S. Lourenço, Assumpção do Cabo Frio, Cõnceição remettcndo copia do decreto de 27 de Outubr~ 
daRibeira, Conceição de Angra dos Reis, !pura, ultimo, que eleva a 500 réis diarios a pensão de 
S. Francisco Xavier de Itaguahy, Nossa Senhora da 400 réis dia.rios concedida por decreto de i7 de 
Guia, ~fonte Verde, S. Nicoláo de Suruhy, Santo Outubro de 1866 a Antonio Francisco Feitosa visto 
Antomo dos Guarulhos, S. José da Boa 1florte Man- ter-se verificado ser o dito Feitosa forriel refor
~aratiba, Jacuting·:l, s. João Marcos, Porto das mado e não soldado do 26.<> corpo de voluntarios da 
va.ixas, Ipiabas, Petropol!s, S. José do Rio Preto patria.- A'.eommissão de pensões e ordenados. 
S. José do Ribeirão, Conceiç5o daAppareciua, Carmo O se.~undo de 14. de Janeiro de i878. remettendo 
de Cantag:allo, S. Frm~~isco de Paula, P<lquequer, copia d? decreto de 2fl: de Novembl"o pelo qual foi 
Campo Bello, S. Se!Jnstwo de Ct~mpos, S. Bened'icto coneed1da a D. Eulalia Barreto Leite, viuva do 
de Ca~_pos. Nazareth de Saquarcma, Jurujuba, S. tenente-coronel do exercito .Joiio Baptista Barreto 
Sebast1ao da Barra Mansa, Desterro de Itamhv Leite, :e:u prejuízo do llJCio solc~o cJUe lhe compete, 
Bempost:J, Sebastiana, Inhomerim, .Tacue(•an(l'a s: a pensao mensal de 11.8;.), repartulamente com seus 
João Baptista de Nie'heroy:· Palmeims del:.!uassú, filhos menores M:n·ia Eulalia l)creira Bnrreto ·c 
Rezende, Paty do Alferes, Carangola, S. Vicente Gertrndcs Barreto Leite.-A' commis~ão de pensões 
Ferrer, Reme~ios ·de Paraty, P~raty-merim, Santo e ordenados. 
~ntomo de Sa, Itabapoana, Boa Espermwa, Encrn- o · d 2 · 
Zillwda, Amparo, Mambncaba, Piedade de Ma(l'ô . terceiro e 8 de Janeiro de !878, communi-
Piedade de I~uassú, Capivary, .Macacú, S. João ca_ado que no dia 26 do dito mez pelas 3 lwras e 45 
da Barra, Quissamã, Pilllr, Blbeirão das Lao-cs. mwutos da mantli:i, Sua Alteza a Serenissima. Prin
Ban.anal de Ita~·uahy, .S. Got).çalo de Campos, "mó ceza. Imperial a Sra. D. Isabel, deu á luz" um . 
~egro, Santa Rita, Itacurussá, l\Iarapicú, S. Fran- principc.-Recehido ·com muito especial ag-rado. 
ctsco de Paula, S. Sebastião de Araruama, var- Dons. officios do ministcrio da fazenda datados: 
gem Grande, Passa-Tres, Cantagallo, Itaborahy O primeiro de i5 de Outubro de :1.877. enviando o 
Piedade da Lage, Dores de Pirahy, Nazareth de sa-:: autographo s<tnccionado do decreto ila assembléa 
quarema, Porto Novo, l\facahú., Maricá C:lmpo geral que fixa a despeza e orça a rec~ita geral do 
Grande~ Rio Bonito, Cebolas, Ilha Grande' Campos Imperio l)ara o exercício de 1877 a :1.878 e dá 
dos Goytacazes, S. José do Turvo, Guapvmerim outras providcncias.-A archivar, o.fficiand~-se ao 
Paquequer, S. Vicente Ferrer, Santa Théreza de senado. 
Valença, Sant~ Ant~nio de Sap?-~ia, Nossa_ S~- . O segundo de 20 de Outubro de :1.877, transmit
nhora da GlorJa de vaJença, el!::upu, da provmcm I tmdo cópia da' informa~ão prestada pela thesou-
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raria de -fazenda da Bahia sobre o -requerimento · 
em que o coronel Reginaldo .Tos~ de Jesus Melgaço, 
administrador da mesa de rendas de Caravellas, 
pede ser aposentado com vencimento equivalente 
ú porcentagem que percebe.- A quem fez a requi-
sição. · · 

·otficio do· secretario do senado com data de 13 
de Outubro de 1877, participando que tendo cons
tado ao senado, por oílicio do ministerio do impe
rio de 9 do mesmo mez, ter sido sanccionadas as 
resoluções da assembléa g-eral que approvam as 
pensões concedidas a D. Narcisa Candidu de An-

' drade Aguiar e ao escrevente · aposentado do 
arsenal de marinha da Bahia Anacleto de Abreu 

. Contreiras, assim o communicav.a á camara dos 
Srs. deputados.- Inteirada. 

Uma. exposição do Sr. João Mendes de Almeit.l.a 
.. relativa ás eleições primarias e secundarias dú 
província de S. Paulo.-A' 2." commissão de 
poderes. · 

Acham-se sobre a mesa os diplomas dos Srs. 
Eduardo de Andrade Pinto, Frederico de Almeiàa 
Rego, Carlos Antonio da Franra Carvalho, José 
Antonio de Souza Lima, Joaquim Manoel de Mucedo, 
.Tulio Cesar de Freitas Coutinho, Adolpho Bezerra 
de Menezes, José Caetano dos·Santos, Joaquim José 
de Souza Breves Filho, deputados pela província 
do Rio de Janeiro. 

Vem á mesa e é lido o seguinte 

1\EQUEilBIENTO. 

c Requeiro que por intermedio do ministerio do 
imperio sejam solicitadas do presidente da provín
cia de S. Paulo: 

«Lo Copia dos telegrammas recebidos pela mesma 
presidencia desde o dia 1.. o de Agosto proximo 
passado até o dia 6 do mesmo mez, relativamente 
ás eleições e 5 força publica em Jacarehy, Gllara
tinguetá, Lorena e Arêas, telegramma.s esses e:-ipe
didos pelo ministro do imperio em seu regresso 
de S. Paulo para esta côrte, durante aquelles dias 
e pelas autoridades policiaes, juizes de paz e mesas 
parochiaes, juizes de direito e commandantes de. 
forca. · -

«·~.° Copia das respostas dadas em telegrammas e 
em otncios pela mesma presidencia. 

O Sn. JoÃo l\fENDEs:- Não foi apoiado?!. __ 
O Sn. PnEsiDENTE:- Ni:io teve cinco Yotos. 

O Sr. João ltlendes ( ]Jela m·dem) : - Pa
rece-me que a camara não attendeu á materia do 
requerimento, .porque é realmente um preced~nt~ 
·novo que se · quer estabelecer. Ordinariamente, 
para o apoiamento de requerimentos os deputados 
conservam-se sentados; ü quasi uma formalidad•) 
essa pratica. Peço pois a V. Ex. que :1ttenda para 
isso; n5õ é licito acreditar que a c amara não 
apoiasse um requerimento que pede documentos 
e copia de officios necessarios para a n:rificação 
de poderes. 

O Sn. SERGIO DE CASTRO : - Declaro que votei 
pelo apoiamento do seu requerimento. 

O Sn. PnEsiDENTE:- O requerimento exige cinco 
votos para o apoiamento. Peta ao Sr. secreturio 
que leia o art. tiS. 

(O Sr. :1.. 0 secretario procede á leitum desse ar
tigo.) 

O Sn. JoÃo 1\iEXDEs:- Peço V. Ex. que con-
sulte de novo a casa. 

O Sn. PRESIDENTE:- Os senhores que apoiam 
o requerimento, queiram levantar-se. 

(Levantam-se cinco Srs. deputados.) 
O Sn. PnESIDENTE:- Foi apoiado e está em dis

cussão, ficando esta adiada, por ter pedido a pa
lavra: o Sr. Moreira de Barros. 

O Sr. João lllendes (pelct ordem) : - Es
tranho o precedente que V. Ex. querestaLelecer. 
Nas sessões preparatorias não .s~ adiam requeri
mentos da natureza do meu, pedindo informações 
neGess:u-ia.s p11ra a verificação ue. podere.'. Se esti
vesse aqui presente o Sr. ~Iartmho Campos, eu 
appella.ria para. a. memoria. de S. Ex. E o Sr. Sergio 
de Castro muitas vezes aqui, na sessão preparatoria 
da passada legislatura, fez requerimentos iguacs il 
este, pedindo informações, que lhe foram pres-

. tadas independente de ficar adiada. a. discussão, 
porque não se púde admittir que uma camnra a.dvcr
saria queira prejudicar esclarecimentos ped_it.l~s por 
um deputado que quer fazer valer seus dtrettos a 
um asseuto no parlamento. . 

Requerimentos destes não podem ser e qui pa.i'ados 
aos que se apresentam durante a sessão ordinaria 
e são discutidos aos sa!Jbados. « 3. o Copia dos ollicios dos respectivos juizes de 

direito ácerca das occurrencias que se deram nas 
sobreditas cidudes durante aquelles dias.· 

"4. o Copia do otlicio do cidadüo Joaquim Manoel 
Pedroso de Oliveira, presidente da mesa 11arochial 
de S. João Baptista do Rio Verde, ' pertencente ao• 
collegio da Faxina, communicando o facto de ha
ver sido feita por alguns indivíduos uma. eleição 
primaria sem as formalid~des legaes, tendo a mesa 
legitima em execução da ordem do presidente 
da província affixado editaes, convocando os vo
tantes para outro dia. 

O SR. PRESIDEXTE:-Sinto tambem não est<lr pre
sente o Sr _ l\fartinho Campos para con;;ulta.l-o ; 
mas na falta de S. Ex. tenho a autoridade do re
gimento que é expresso ; não faz distincção em tal • 
assumpto entre sessões prepara.torias e sessões or
dinarias. 

Mas o nobre deputado não fica privado do seu 
direiio de pedir urgencia. 

O Sn. Joio :MENDES:-- Pois bem; requeiro ur-
gencia. . 

« Paço da eamàra dos deputados, 29 de Novembro 
de 1.871:). -JoiiD Mendes. .. 

O Sn. PnESIDEXTE:- Em virtude do art. 68 do 
regimento, sujeito o requerimento do Sr. João 
Mendes ao apoiamento. Se reunir cinco votos, como 
exige esse artigo, será considerado alloiado. 

Os senhores que apoiam o requerimento queirnm 
}evantar-se. Não foi apoiado. 

A. 2.-T0!\1.0 r. 

· O Sn. PnESIDENTE consulta. á _casa e declara. á 
vista do resultado da vota.r:ão que não foi conce
dida essa urgencia. 

O Sn. JoÃo MENDES : -Essas c,ousas não se 
negam! 

O SR. PnESIDENTE :- Eu verifico a votação. Não 
se trata mais do requerimento ; mas da urgencia 
requerida pelo Sr. João Mendes. 
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Consultada de no\o a casa conc·edeu a urgencia 1. Se ha inc~nycnicnte~ em _qu~lquer telegramma 
pedida. que? Sr. mimstro ~o 1_mper10 houvesse passado ao 

presidente da provmcm quando regressa\a de S. 
O Sn. PnESilJE!'I~E :-Está em discussão o reque- Paulo para esta côrtc, na vespera d:.t eleição pri-

rimento. rnaria, dispenso esses teleg1·ammas, niío lhes ligo 

O Sr. Jtloreira de Barros:-D<.'sejari:l, 
... sr~ · presidcnte, que se fornecessem :lO nobre candi

dato todos os <.'sclarccimentos que por ventura 
S. Ex. julgasse neecssitar para bem discutir as elei-
cões de S. Paulo. . • 
• Infelizmente o seu requerime~t~ ~~ntém ma_teria 
de tal ordem que a canwr;l, so :t simples leitura 
delle se com;encerá não poder concedel-o. 

O 'nobre candidato pede cópia de todos os _tel?
gr:lmmas trocados entre o presidente da ,Pr~vmcw 
e o governo. e dos do presidente da provmcw. com 
todas as autóridades de S. Paulo. 

A menos que S. Ex. não demonstre a necessi
dade i-mpresdnrliYel do conhecimento dessas peta~ 
para bem se jul~ar da elei~lio de S. Paulo. me 
parece de grande inconYenienria a approva_ção do 
seu requerimento, souretudo em uma sessao pre
-paratoria, em que apenas se iniciam os nossos tr~t
balhos. 

Estes telegrammas podem ser de natureza reser
vada. 

V~1 SR. DEPUTADO:-E' outro caso. 
O SR. l\IonEin..\. DE BAnnos:- O nobre candidato 

pela minha província n1io distinguiu ; pede tópi_a 
de tod0s os tclegr::~mmas trocados entre o presi
dente da proYincia <'o governo c entre o mesmo 
presidente e us autoridades locaes, chefes de força 
publica. etc. 

Por consequencia entendo que este pedido tem 
mais impo~:,tancia do que á primeira vista parece e 
o nobre candidato lhe quiz dar. 

O Sn. JoÃo l\:IE~"DES:-De certo que tem impor- · 
tancia, e se niio a tiYesse, não o apresentaria. 

O Sr.. MonEmA DE BAnnos: - Siío estas as consi
dcrar.ões que tinha a fazer. lastimando ter de me 
O})poi· a um pedido de es"c!arecimentos do nobre 
candidato, chefe tlo partido conserv;;dor de minha 
pr:•Vinci;l . Desejava que se forneccsse1u a S. Ex. 
todos os documentos que 1101 ventura julgue ne
eessitar p;1r:1 bem discutir n nossa eleic:ão, mas não 
posso sati sfazer ao seu pedido, por entcntler, como 
Jis::e, qnc é altamente inconveniente. 

O Sr •• João Jtlende~ :- Sr. presidente, 
admiro-me <la nova theorin que o illustre candidato 
pela provinda · de S. ''aulo, e que occUJla o Jogar 
de 4.0 secretario, apresenta a esta augusta camara. 

1\'Ttc considero que um telcgramma oflicial, s<J 
porque não possa ser re\~eiado a tc,·cciro, seja mn
tcria reserrada, e não possa a camara dos (leputa
dos ou senado pedi l-o por copia. 
. Se passar essa doutrina não ha meio de escla
recimentos; uma ~mara liberal vai assim investir 
o governo com o. direito ue fazer o que quizer. 

O Sn. S:t:nGIO DE CAsTRo :-~las os assumptos re
servados não po·dem ser pulJlicados. 

O Sn.. JoÃo 1\íEXDEs:- Sim, senhor não podem 
ser publicados, mas aqui não ha reserva alguma. As 
autoridades }loliciae~ , não tendo tempo de fazer re
quisição por officios, passaram telegrammas ao 
president~ da provinda c o presidente respondeu
lhes pela mesma fúrma. 

grande Importancia. Quero.:apcnas mostrar que fa
zendo S. Ex. uma digressão na provinda de S. 
Paulo;qu4_ndo voltou ü··cõrte; na·vespêra da elêíÇão 
primaria, expediu tclegrammas ao presidente da 
proYincia a pedido de varios amigos que o espera
vam nas estações da estrada de ferro e lhe recla
mavam certas providencias. 

Púde haver :oisto :1lguma reserva"! Se era cous:J 
licita, porque quereis que a ignoremos"! Se era 
cousa illicila, o governo não a podia fazer. 

O primeiro ponto do meu requerimento é o se
guinte e é bom que a camara o saiba assim como ó 
publico. 

(Lê) 
• Copia dos tclegrmnmas recebidos pela mesma 

presidencia desde o dia :1. o de Agosto proximo pas
sado até o dia 6 do mesmo mez, relativamente ús 
eleições e á força publica em Jacarehy, Guaratin
guetá, Lo rena e Arêas, telegranunas esses expedidos 
pelo ministro do imperio, em seu regresso de S. 
Paulo para esta cõrte,. duran~ aquelles dius, e pelas 
autoridades policiaes, juizes de paz, mesas -paro- -
chiaes, juizes de direito e commandantes de 
forca. » 

6ra todos nós sabemos, c os jornaes publicaram, 
que nessas Jocalidndes havia força, que se tomaram 
matrizes c as entradas das povoações para que as 
mesas legitimamente eleitas não ·J?.Odessem pene
trar nas igrejas em 5 de Agosto. (Ha um aparte). 

Não discuto, apresentei o requerimento sem jus
tificai-o ; quem discutiu foi o Sr. candidato pela 
proyincia de S. Paulo. 

O Sn. :tllARTHiHO CAMPos : -O que noto é que 
V. Ex. ~abe o que ha nos telegrammas. 

O Sn. João MENDES :-Ignoro o' que · diziam os 
telegrammas, mas aprecio-os pelo result::~do que 
produziram. 

Ha por exemplo telegramma de uma autoridade 
policial de Guaratinguetá, exigindo a mudança do 
official que commandaya a força publica, porque 
esta official não se quiz prestar o impedir a entrada 
de Yotantes na matriz. 

Este telegramma é muito importante ; delle 
deram noticia os jornacs, e portanto não é materia 
reser...-atla .• 

Leiamos o 2.0 ponto. (Lê) « Copia das respostas 
dadas em telegrammas e em officios pela mesma 
Jlresidcncia_, . · 

O terceiro ponto é o seguinte (Lê): 
• Copia dos officios dos ~es1Jectivos juizes de 

direito, ácerca das occurrenc1as que se deram nas · 
sobreditas cirtades durante aquelles dias. » 

Será tambem materia reservada, para que não 
se exija copi::~. d<is officios desses juizes de direito 't 

O Sn. 1\IARTINHO CAMPOS :-Para o co1·po legis
lativo não ha nada reservado. 

O Sn. JoÃo :MENDES:-Com quanto o Sr. Martinho 
Campos não esteja. com assento na camara ... 

O Sn. 1\IAnTIXHO ClliPOs:- Est.ou com melhores 
direitos do que V. Ex. 

O Sn. JoÃo MENDES:-... é bom ficar consignado 
que o Sr. Martinho Campos entende, como eu, que 
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não ha materia reservada para a camara dos depu
tados. 

O SR. ~IAnrrNuo C.UIPOS :-Ha maneira de tra
zer-se ao conhecimenlo da camara certas materias, 
sem se comprometter o serviço publico. 

l 
nobres uepu~dos que permanecam em seus Io
gares, até que esse parecer seja :ipresentado. 

A' 1./4 de hora depois do meio dia. continuanuo 
a sessão, foi apresentudo o seguinte · · 

O Sn. JoÃoliENDES :-O 4::o ponto é .. (Lê) : 
« Copia do officio do cidadão :Manoel Pedroso de 

Oliveira, presidente da mesa parochial de S. João 
Bapti,;t~ do Hio Verde, pertencente ao collegio da 
Faxina, communicando o facto de haver sido feita 
por alguns individuas uma eleição primaria, sem 
as formalidndes legues, tendo a mesa legitin1a em 
execução de ordem do presidente da província 
affixado editaes, convocando os votantes· para o 
outro dia. » -

O presidente da província respondendo ao presi
dente da mesa parochial de S. João Baptista do 
Rio Verde, onde se deram -assassinatos e ·feri
mentos, ordenou-lhe que convocasse a mesa ·e os 
votantes para um dia detw·mh1ado, affixando edi
taes, com o necessario intervallo para que todos 
podessem comparecer e. votar. 

Uma outra mesa porém organizou-se no mesmo 
dia em que se recebeu este officio j e fez uma 
eleir.ão! 

NÓ collegio da Faxina, apezar de unanimemente 
liberal, os votos foram tomados em separado , 
entendendo-se assim que a cousa não era muito 
legal. 

Parece-me que estes officios não contêm materia 
reservada. 

Todos estes factos foram publicados nos jornaes, 
mas como eu não posso fazer obra perante as com
missões por meio de publicações je jornaes, peco 
a copia desses officios. (H a um aparte.) · • 

Eu não tenho desconfiança alguma de que não 
possa ficar aqui : s_e a çommissão e a camara qui
zerem cumpnr a lC!, het de ficar, e declaro a V. Ex. 
que sem pedir a ninguem ; porque por favor não 
quero sentar-me nesta cadeira. ' 

Tendo exposto qual o objecto do requerimento, 
apenas appello para o espirito de justica da camara. 

Entendo que não ha materia reserV-ada em tele-
grammas trocados entre autoridades.... · 

UliiA voz : -Quem sabe"! E' o governo quem o 
deve declarar. 

O Sn. JoÃo MENDES; -Diz hem Y. Ex. ; se 
houver m:tterin reservada, o ministro declarará. 

O Sn. M.Ul.TINHO CAllfi'Os:-Recusa a informação~ 
O Sn. JoÃo MENDES :-A camara niio pó de deixar 

~e approvar meu requerimento, solicitando estas 
mfor_mações. Se o rejeitar, incorrerá na censura· 
publica, porque fóra d'aqui ha opinião publica. 

O Sn. MARTINHO CAMPos:- Na censura ou no 
louvor, conforme a maneira por que cada um 
encarar a solução. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra é 
encerrada a discussão. 

Posto a votos é rejeitado o requerimQntó. 
0 Sn. JoÃO MENDES:-Foi rejeitado? 
O Sn. PRESIDENTE:-Sim, senhor . 

. O Sn. JoÃo M:EI•mES :-Bom precedente para ser 
mvocado opportunamente ! · · . 

O Sn. PRESIDENTE:- Estando a concluir:-se o 
parecer da commissão de cinco membros, rogo aos 

. PADECER DA .CO:!IUUSSÃO PRO VISO RIA • . 

« A com missão encarregada de org~mizar as listas 
de ~eputados de que trata o art. 5 "o ~ i-. o e 2. o do 
reg:n~•ento_, com a n~cessaria descriminação de 
cletçoes ltvres de duvida ou contestacão, e contes
t<1das por protestos ou denuncias contra. a sua vali
dade, examinou os diplomas, actas e contestacões 
que lhe foram -pr'!sentes, c submette áconsiderâcão 
da camara as duas relações que se seguem. · 

«Cumpre observar que na 2." são comprehendidos 
os nomes de alguns deputados, cujus eleicões si'io 
c~rtamente legitimas e rt>gulares; como,- porém, 
amda sobre ellas se susç•t_nm reclamações, que não 
podem ser neste acto reJeitadas, posto que infun
dadas, a commissão limita-se a fazer a separacão 
recommendada pelo regimento, s~m reconhecer a 
procedencia das -contestações oppostas. 

« Sala das com missões, 29 de Novembro de !878 
-0. H. de Aquino e Castro.-.~.lf. B~ta1·qtte de JJia~ 
cedo. -F. Ft·anco de Sá. - J. Liber·a.to Bar1·oso. -
Frede1·ico A. de Almeida. » 

La LISTA. 

DEPUTADOS, CuJA ELEIÇÃO NÃO SOFFRE DUV"ID.\. OU 
CONTESTAÇÃO. 

Maranluw. 

1 Joaquim Maria Serra. 
2 Felippe Franco de Sá. . 
3 Fabio Alexandrino de Carvalho Reis. 

Cem·ií. 

ti: Thomaz Pompeu de Souza Brazil. 
5 João Brigido dos Santos. 
.6 Joaquim Bento de Souza Andrade. 
7 José Liberato Barroso. 
8 João Ernesto Viriato dPMedetros. 
9 The"odoreto Carlos de Faria Souto. 

Rio Grande do Norte. 

!O Amaro Carneiro ~ezerra Cavalcanti. 

Parahyba. 

H 1\lanoel Vicente de :Magalhães. 

Pernambuco. 

!2 Barão de Villa Bella. 
13 Antonio Alves de Souza Carvalno. 
14 Manoel Buarque de Macedo. 
15 Antonio Manoel de Siqueira Cavalcanti;· 

Alagôas. 

16 :Mariano Joaquim da Silva. 

Bahia. 

!7 Frederico Augusto de Almeida. 

S. Paulo. 

18 Carlos LeonciJ de Carvalho. 
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Rio de Janeiro. 

19 Eduardo de Andrade Pinto.· 
20 Frederico de Almeida Rego. · 
21 Carlos Antonio da França Carvalho. 
22 José Antonio de Souza Lima. 
23 Joaquim :Manoel de ~1acedo .. 
21. Julio Ce~ar de Freitas Coutinho. 
25 Adolpho Bezerra de Menezes. 
26 José Caet:mo dos Santos. 
27 Joaquim José de Souza Breves Filllo. 

Paraná. 

28 lli:moel Alves de Araujo. 
29 Sergio Francisco de Souza Castro. 

Santa Catltarina. 

~.:o João de Souza Mello e Alvim. 

Rio Grande do S~1l. 

Jl Gaspar Silveir;~ ~fartins. 
32 Fernando Luiz Osorio. 

Espirito Santo. 

33 José Felician.o Horta de Araujo. 

2." LISTA. 

DEPuT.\.nos, CGJA ELEIÇÃo É coNTESTADA. 

Amazonas. 

(Duplicata de diplomas.) 

:l Joaquim Snldanha Marinho. 
2 José da Costa Azevedo. 
:.: José Manoel dos Santos Pereira. 

Pará. 

(Duplicata de diplomas.) 

4 Tito Franco de Almeida. 
5 José de .Araujo Hozo D:mim. 
ti Anwrico :\Iarqries de Santa Rosa. 
7 Joaquim José de Assis. 
8 Samuel Wallace :Mac Do,v3Il. 
~~ Guilherme Francisco da Cruz. 

1\Ia1·anltão. 

:1.0 José da Sih·a Maia. 

Pernmnbuco. 

H Joaquim Aurelio Nabucu de Aranjo .. 

S. Paulo. 

1.2 Oleg~rio Herculano de Aquino e Castro. 
i:J Antonio )lareira de Barros. 
H João }lt.!lHles de Almeida. 

o Sn. PnESIDEXTE :-Os senhores qnC:approvam o 
parecer ... 

O Sn. Joio l\IEXDES :-Peço a palavra. 
O Su. PnESIDENTE:-0 parecer não tem discussão. 
O Sn. Jo.~o liEXDEs :-Nüo tem discussão <J ! 
O Sn. Pl~ESIDE:XTE :-E" expresso no regimento, 

art. 5. o (O Sr. 1. o secretario lê o seguinte) : . 
« ~ 1. 0-üma lista de deputados, por districtos 

eleitoraes, cuja eleição não offereça. duvida nem 
soffra contesta~ão, send~ essa lista approvada pela 
camara mediante votação do respectivo parecer 
apresentado pela com missão em breve prazo. » 

O Sr. João ltlendes (pela ordem): -Sr. pre
sidente, cu estranho que V. Ex. interprete de tal 
modo o reg-imento. Nos corpos deliberativos não ha 
cousa alguma que não sofl"ra discussão. 

O Sn. Bu.mQUE D"E ~fAcEDO :-Não apoi:ldo. 
O Sn. Joio M:EXDES :- Salyo quando o regimento 

tem estabelecido excepcão, como a respeito' dos 
p<Jreceres de eommissões de inquerito, cuja dis
cussão é feita perante as respectivas commissões. 

Se a commissão de cinco membros, que tem de 
classificar os deputados contestados c incontes
tados, tivesse o arbítrio de apresentar um parecer 
como entendesse, e este parecer não solJresse dis
cussão, nenhum deputado podia fazer reclamações, 
que ali<ls póJe fazer, sobre aquelles apresentados 
como contestados ou não contestados; nenhum de
putado poderia offerecer emendns ao parecer (apar
tes); V. Ex. póde manter sua deliberação, mas ha de 
ser com o meu protesto. 

Não é possivel que uma relação de deputado, 
dos quaes têm de ser sorteados os membros dns 
commissões de inquerito, deixe de soffrer discussão 
como todos os assumptos sujeitos ú deliberação da 
cas_a. Não sei porque V. Ex. entende assim. Só 
porque o regimento diz que a lista tem de ser 
approvada pela camara ? Não é razão ; o .parecer 
está sujeito ús regras. geraes, tem de ser submet
tido á discussão. 

O Sn.. OLEGARIO :-Peço a palavra. 
O Sn. PllESIDENTE :-Tem a p~lavra. 
O Sn. JoÃo MENDEs :-Perdoe Y. Ex., eu ainda 

estou fallando; creio que permitte que ainda con
tinue a fallar pela ordem. 

O Su. PnEsiDENTE :-Pense~ que tinha terminad0. 

O Sn. JoÃo l\IENDES : ··Se V. Ex; mantem esta 
decisão, vou requerer o adiamento da appro\·ação · 
do parecer, até que possa ser publieado pnra ser 
melhor apreciado. 

O Su. PuESIDEX-rE:-You consultar a casa. 
o Sn. Joio :MExnEs :-E' inuispen~avel esta pro

yidencia para melhor conhcci:nenlo c exame do 
parecer. Noto, por exemplo, que em Pernambuco 
apresenta-se eontestado Stímcnte o Sr. Dr. Nabuco 
de Araujo · entretanto ha tarniJem o Sr. Dr. Mello 
Barreto.· ' 
· O Sn.. BUARQUE DE MACEDO : - Tr:1ta-se dos pre· 
sentes. 

O Sn.. JoÃo MEXDES :-:Mas niio ha a declaração 
de que é duplicado, o que é necessario. 

0 Sn. BUARQUE DE l\1ACED0 :-Não é disto que se 
trata. 

O Sn. JoÃo 1\IEXDES :-A commissão teve pre
sente o offi~io da camara. que foi illegalJ!l.ente sus
pensa. E' verdade que este officio não p-assou_pela 
mesa. foi entrerrue no fim da sessão, e a-comm1ssao 
o recebeu para."fazer esta classificação. Devêra. de
clarar quanto ao Sr. Dr. Nabuco de Araujo que era 
duplicado. .. . _ . . 

Não fat)O questão por ter a comnussao conside
rauo o nobre ministro do imperio como deputado 
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incontestado_ Não faço questão, mas elle o é, como 
consta de seu diploma. E', sim, contestado; mas, 
como é ministro de estado, concordo que se o não 
apresente como tal. (Apartes.) E'. ministro de es
tado, e seria nesta quadra cousa lwrrivel que ap
pareeesse uma clei~-ão de ministro contestada I 

.. . .. Quanto á contesta~ão. de minha elcieão,.sómente 
hontem foi ""'lpresentãda uma denunciá ; e tenho a 
mais firme convicção de que é a mais legitima da 
província de s_ Paulo. . 

Faço apenas esta declaração. Entretantose V. Ex. 
persiste no seu modo de entender o regimento, 
requeiro que tique a votaoão adiada para amanhã, 
afim 1e podermos verificar no jornal da casa a 
exactidão das listas feitas pela commissão. 

O s~·. Olegario"(pela 01"dem) :-Pela primeira 
e provavelmente pela ultima vez em negocias da 
eleü;ão de S. Paulo, devo declarar que estou de 
pe:J;"feito accôrdo com o orador que acaba de fnllar _ 

A opinião que V. Ex_, Sr: presidente, manifestou 
de que este parecer não tem discussão, á primeira 
VISta tem seu fundamento. O regimento diz que o 
parecer apresentado será posto á votaoão. A pratica 
tem sido, de certos tlnnos para cá, submettererrí-se 
esses pareceres a votações, sem discussão na camara; 
o debate nesta materia abre-se, c· sustenta-se no 
seio das commissões verillcadoras, que têm a seu 
cargo o exame das eleições. 

O SR. JoÃo MENDES :- Nesses casos, são publi
cades editaes convidaRdo os interessados para fa
zerem valer seus direitos. 
- O Sn_ OLEGAUIO : -Não q_u:mdo se trata de pare
ceres desta commissão de Cinco membros. 

Em i867 houve uma ligeira discussão sobre 
ponto regulamentar, na qual tomaram parte o 
Sr. Macedo, o Sr. Visconde de Prados e m;~.i;; dous 
membros da casn, se bem me recordo. Em :1869 o 
parecer foi votado sem discussão. quando podia se 
suscitar o mesmo debate. Em 1.873, achando-se 
ainda em termos de ser contestada a lista, houve 
tambem votação sem discussão. 
. Portanto já se vê que não só pela letra do regi

mento, como pela pratica ... 
O Sn. JoÃo MEXDES dá um aparte. 
O Sn. OLEGAmo:- Ora!.. se en disse que con

cordn.va com V. Ex., como está. V. Ex. me con
testando! 

O Sn_ JoÃo MEXDES :-Porque V. Ex. está con
trariando da sua proprin opiniiio 1 . 

O Sn. 0LEGAmo :-Estou "tratando de tomar 
muito officiosamente a defesa do illustre Sr. presi
uente, quando declarou que não tinha discussão a 
materia, sc~undo os exemplos que se encontram a 
este respeito. Mas fazendo abstracç.ão do argumento 
que nos fornece a pratica da camara e o regimento 
eu, amigo da discussão e da liberdade em todas a~ 
suas manifestações, nunca quereria que sobre um 
assumpto tão importante, houvesse votação sem 
discussão. Não obstante a opinião do illustre presi
dente, entend~, e. creio exprimir tambem o pen
sam~nto da mm9r1~ ~a cama~a, gue a boa razão, a 
eqmdade, os prmctpiOs de JUStte.a, que dominam 
todas as regras, aconselham que se não tolha o 
debate sobre a organização das Hstas estabelecidas. 

Todos nós que temos eonseiencia de nosso dever 
de certo nunca podemos temer amplas discussões; 

sobretudo em questões desta ordem_ Abre-se, pois, 
discussão sobre o parecer. 

O SR. PRESIDENTE: -A regra geral, pelo regi
mento, é o que expuz ; mas consulto a camara 
sobre a ma teria. · 

Consul~ad;i a camara, ... decide esta que o parecer . 
entre em discussão_ 

Entra em discussão o parecer. 
O Sn.J'oÃo MENDES:-Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE:-Tem a palavra. 

O Sr. João Mendes:- Penso que a com
missão não podia emittir opinião sobre os depu
tados que apresentam diploma com contestação ou 
sem ella. 

O parecer diz : (Lê o texto do parecer acima pu
blicado.) 

Parece-me que a commissão exborbitou do man
dato que recebeu do regimento. Devia limitar-se a 
examinar as actas das apurações feitas pelas ca
maras municipaes, que são os mesmos diplomas, 
e qualquer denuncia que houvesse sobre a mesa 
para poder considerar o deputado contestado ou 
incontestado, duplicado ou não; mas nunca dizer 
desde já que ba candidatos contestados e deputados 
legítimos. . . . 

Quem autorizou a commissão de cinco membros 
á emittir este juizo? 

Que dados, que fundamentos, que actos teve em 
seu poder para formular este juizo? E' o juizo 
partidario, o juizo de amigo para amigo; nem 
podem ser de outro modo consideradas taes obser
vações do parecer da com missão. 

Não me animo a pedir a suppressão desta segunda 
parte do parecer, porque desde que só a custo foi 
apoiado um pedido men de informações, que afinal 
foi rejeitado, não ouso propor cousa alguma. 

Entretanto quero deixar consignado que protesto 
contra esta parte do parecer da conunissão de cinco 
membros. · 

Desejava, Sr. presidente, que V. Ex. me infor· 
masse, se a respeito do Espírito Santo appareceu 
na camara alguma J.'éclamação ou denuncia? 

O Sn. PnEsiDE:>."TE: -Por cmquanto não ba rec!a
mu~ão ou denuncia alguma sobre as eleições do 
Espírito Santo. 

O Sn. JoÃo MENDEs:- Fiz a pergunta porque 
tinha ouvido dizer que luiYia. 

Como V. Ex.· j<i me informou que apenas foi 
incluído na relação dos contestados o Sr. Dr. Joa
quim Nabuco por ter sido o unico eleito por Per
nambuco que mandou diploma á mesa, n~e ansten~o 
de considerar o Sr. Mello Barreto ate que seJa 
apresentado o seu diploma porque então será consi
derado em igualdade de circumstancias. 

Concluindo- estas ligeiras observações devo pro
curar escapar. á censuras de apaixonado que me 
pareceu ouvir do nobre orador relator da com
missão de cinco membros, que me precedeu na: 
tribuna. 

Não tenho fallado apaixonadamente ; tenho 
requerido Informações de que carecia para poder 
tratar dos negocios. eleitoraes da proVincia de 
S. Paulo. · 

Se nisto h a paixão, então é melhor que me retire 
e deixe aos nobres oradores de S. Paulo esta tarefa 
de liquidarem a eleição como melhor entenderem. 
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o que desde já reclamo de V_ Ex.. é~ que a I . - 9 Sn. JoÃo :MEXDEs :-V. Ex. póde dizer o que 
camara decitla de qualqu~r modo, se ? :sr. D~-~ qUlz~r. 
Olegario Herculano de Aqumo e Castro pode ~ontl- O Sn. OLEGAmo:- Perdi, de todo, o plano de 
nuar como ~.0 vice-presi~ente, e o Sr. :More1ra de JJatalha que havia concertado, porque, tendo de 
Barros eomo 4: . o sec~etarH?- . .d d responder ao nobre deputado, não vejo o que com-

Em i8ti7 o ::;r. VIllaboim, eleito pres1 ente a. bater. 
mesa provisoria, . vendo o seu ·nome cob.testad.o ~a À cániará ouviu que S~ Ex., lendo e commen
relac;ão que então foi apresentada pela .commtssao taudo o parecer, apenas fez ligeiras e insigni
de cinco mewbros, apressou-se a renunciar o cargo. íicantes considerações que bem poderiam dispensar 
E' verdade que a cnma~a _ taf!lbem _naquel~a oc- uma resposta, mas emfim, Sr. presidente, como elle 
casião decidiu que a ele1ç_ao tmha s1do m_mto ~e- disse pouco este mesmo !louco ha de ter a devida 
guiar, e que s. Ex. contmuass.e na presidencta, resposta . 
mas .... são .-otarões prepnratortas. O nobre deputado .. . não ... eu o chamarei sim-

V. Ex. co~nprehende que um deputa?o con- plesmente-orador ou pretendente ao logar de de
testado niio pode fazer parte d~ mesa, quer como puta do por minha provincia . . . 
vice-presidente, quér como !b secre~1~o, porq_ue 0 S J - ~r . . . 4 ~ • - • .... b 
tambem nfio púde servir nas commtssoes de m- n. OAO .:., E:SDEs .-;.ó.:)stm tratarei eu .... m em 
querito. a V. Ex. 

(Ha um aparte do Sr. J1foreira de Barr()s.) O Sn. 0LEGARIO :-... pois que S. Ex. _é · de-

d 186
,.. · putado ... 

Allenas estou lembrando um aresto e · 1, e v. Ex. sabe que honro muito 0 seu caracter tanto O Sn. loÃo MENDES :-Eu não estou aqui eleito 
particular r..omo publico. com sangue. 

o su. Mom:mA DE BAnnos:-Não podia auteci- O Sn: ÜLEGARIO:-... sómente da camara mu-
. - d nici:pal apuradora, composta de titeres, que se 

par-me a votaçao 0 parecer. prestam a satisfazer aos seus manejos eleitoraes. 
O Sn. JoÃo MENDEs:- O que digo sómente é {A.poiados.) · 

que o nobre deputado ·comofJ:." secretario, devendo 
ser o primeiro a dar o exemplo de executor do re- O SR.- JoÃ.o l!!ENDES .:-Não <lpoiado ; composta de 
gimento, me tratasse por candidato por S. Paulo, homens muito respeitaveis. 
quando todos nós so!1los contestados. O Sn. OLEGARIO :-Deputado pela provincia de 

o sn. MoREIRA DE Jh.nnos :-V. Ex. tambem me S. Paulo, não o é; protesto contr.a isso... . 
tratou de candidato. O Sn. Io.to MENDES:- Disto não é V. Ex. juiz. 

O Sn. ToÃ.o 1\JENDES:-Foi em represalia e porque O Sn. OU:GARIO : . .. e a justiça da camara muito 
o Sr. presidente da casa não o ~Mmou. ·á ordem, em breve nos fará conhecida esta verdade. 
citando o regimento que prohibe outro tratamento o s l - M !\h 1 Se v E nt 
aos membros desta casa, além do de nobre de- R. OAO ENDES: -- • • • • • x. co a 
putado.. . com ~ste resultado ..... 

O Sn. OLEGARIO : -Portanto, respondo apenas ao o Sn. MonEmA. DI> BARI\Os :-Não tivC"intenção simples orador. · 
de offender a V . Ex. Mas este orador nunca tetá competencia para 

O Sn. JoÃo 1\iEXDEs :-... e por entender que cs- fallar perante uma can1ara lJOlitica, composta de 
tavamos em um regimen revolucionaria, em que homens como os que aqui se acham, em espírito 
não ba le~, nem regimento . . . partidario de que diz estarenl dominados ~quelles 

o Su. MACEDO : -o protesto não é opportuno, que, usando das suas attribuições,ex.ercem qualquer 
o pnrecer não está ai nua approvado. Não ha de- funcção perante ella ... 
putados contestados neri1 incontestados. O Su. JoÃo M~;::-.-nEs :-Eu contento-me que o 

O Sn. Jo.lo }!ENDEs:-Niw estou fazendo protesto. discurso de V. Ex. seja publicado ·: é a maior 
punição que se póde infligir para mostrar a 

O Sn. 1\b.cEDo :-V. Ex. disse que protest.ava. paixão de que o nobre orador se acha possuido. 
O Sn. JoÃo ME..~DFS :-Disse (J ue protestava no o SR. O.r..F:a.tniO : - Ha de sahir publicado, e me 

caso em que fosse dcd:mtdo pela casa que a eleit~ão comprometto a n5o revel-o. 
tinha sido muito boa. • O nobre orador jámais poderá fallar em espírito 

Estava no meu direito. partidario de que por ventura se ache inquinado 
Limito-me a estas considerações. · qualquer outro melnbro desta camara, porque, se 

ba alguem que possa constituir por si o typo do 
o Sr. Olega:rio :-Confesso, sr: presiieute, homem exagerado em po1itica até os uitimos ex-

que acabo de passar por uma decepção. eessos, é sem duvida o. nobre orador. Não sei se o 
Sabendo bem avaliar a força. de que dispõe 0 oft'endo com isto, parece-me até que faço seu elogio; 

adversario que acaiJa de tomar parte na discussão pelo menos não está na minha intenção maltra
do parecer por mim lavrad(l, contava com o em- tal-o . ·· 
prego de fortes argumentos que exigissem neste O Sn. loXo ·Mru-.""DES : -Se V. Ex. acha que isto é 
momento uma prompta resposta, argumentos que elogio.. . · 
no fundo seriam, como sempre, sophisticos_e fracos, O Sn. 0LEGA1Uo :- ..• Julgo-me, porém, em 
.ma~ que na fórma awarentariam este simúlacro de pleno direito de repellir a injustiça com que quali
razao con~ que o nobre dcputado,abusando dasfor«:.as ficou o meu procedimento, dizendo ser motivado 
de que dis~.õe, procura sempre. encobrir a verdade \ por espírito partidario. Ninguem me póde lançar 
em beneficio do seuproprio interesse politico1 hem esta culpa, mas o nobre orador menos do que 
entendido. qualquer outro. · 
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Assim, Sr. presidente, tendo lavrado em breyos O Sn. ÜLEGARIO :-Mas foi ainda neste ·ponto 
termos meu protesto contra a injustiça com que o intempestivo -e injusto o nobre orador, quando 
nolJre orador viu defeitos em outrem, quando é elle pretendeu ver motivo de reparo em nossa inclusão 
o defeituo~o (riso), passo a dar breve resposta, n:i lista dos duvidosos conserYando-nos nestas 
co~no breve foi a arguição feita ao parecer do qual posições. 
fUI rel:1tor. 'Em primeiro Jogar o p:>reeer não está votado; não 

Nos di!"se o nobre oradór que com a classificação sabemos portanto, qual será a opinião da camara 
do candidato Dr. José Feliciano Horta de Araujo.... em relação á classificação feita pela commissão. 

o sn. João 1\IENDES: -Perdão, não disse cousa 1 Conseguintemente seria ex.temporaneo e preci- · 
alguma; perguntei se havia . denuncia, e 0 Sr. pit~1do o nosso procedimento -se nos julgassemos 
presidente respondeu-me que não havia . na rig-orosa necessidade de excluirmo-nos já da 

posição de honra em que fomos collocados, C(uando 
O Sn. OLEGA.nro:- Foi tão pouco o que o nobre considerações especiaes, de que farei menção, nos 

orador disse, que mesmo desse pouco estou per- levaram por summo melindre o delicadeza a collo
dendo os apontamentos. Estou collocado muito carmo-nos na lista de deputados sujeitos ü duvida 
longe de S. Ex. e não pude ouvir bem o que disse a sem sermos duvidosos. 
respeito do Espírito Santo, mas ouvi perguntar se (O Sr. Joào jfendes ?"i-se.) 
havia duvidas .... 

O SR. João ~IENDES:-Se havia·den.u.ncia. Não sei do que ri-se. 
O SR. OLEGAnro:- ... d'onde conclui que es- O SR. Joio ME~-nEs:- Sem duvida ... 

tranh{tra o procedimento da commissão,. classifi- OSn.. ÜLEGARIO :-Saiba, pois, o nobre orador que 
cando o nome do candidato Dr. José Feliciano Horta foi contra o voto de alguns membros · muito dis
de Araujo na lista dos deputados que não soffrem tinctos da commissão que se fez a classificnção nor 
duvida. . . · · esse .modo e só mente porque quizemos dar u'ma 

Mas á vista da declaração . . __ prova dessa imparcialidade e longanimidade ne-
gadas pelo nobre orador, mas de que sabemos usar 

O SR. João ~!El.li"DES:- Não houve discussão sobre em longa copia quando tratamos de lutar com 
isso. adversarios da ordem de S. Ex. Nossa classificacão 

O SR. OLEGARIO:- ... feita pelo nobre orador, entre os deputados duvidosos não é senão uma iio
calo-me; já não tenho nada a dizer, e quasi que menagem ~ue prestamos ás regrm: do melindre e 
estou em ponto de sentar-me, porque não sei se delicadeza; nada mais. 
ha mais alguma co usa a responder. O Sn. JoÃo l\IENDES : -Ao regimento, que assim 

Mas o nollre orador, constituindo-se officioso determina. Essa e.Ieiç:ío está contestada no diploma 
.defensor de nossos brios... e na minha representação que está sobre a mesa. 

O Sn. JoÃo MENDES:-Não, senhor; eu não seria O SR. MoREIRA DE :B .. umos :-No diploma não. 
capaz de constituir-me otlicioso defensor dos brios , (lia outros apartes.) 
de V. Ex. · · O Sn. OLEGAIUo: -Pelo regimento só podem ser 

O Sn. OLEGARIO: - ... entendeu que ·devia le- considerados como duvidosos_ os candidatos a res
vantar um reparo dizendo que eu e meu nobre peito dos quaes se levantam 'protestos, duvidas ou 
collega e particular amigo, o Sr. Dr. Moreira de contestações, perante a camara ou per3.nte as com
Barros, continuavamos a occupar a posição com que missões, constantes das netas, dos diplomas e mais 
fomos honrados pela camara, de 2.0 vice-presidente documentos que são apresentados ás commissões. 
e ~.o secretario... Agora, note a camara. Em relação aos deputados 

O Sn. JoÃo MENDES:- Fiz questão do reg-i- eleitos por S. Paulo o que lia (~ sómente um 
mento. protesto in~erido no fim da acLa da apur:.1ção por 

o Sn. OLEGA.RIO: - ... entretanto ,..,.ue nos acha- um eleitor, protesto que é simplesmente inepto; 
·1 pois que, tratando esse eleitor de provar ou de con-

vamos incluídos na lista dos deputados contestados. testar a illegibiliuade de oito deputados, 'consi-
0 nobre orador (ha de confessar comigo) não tem derando legitimo e bem eleito 0 nobre orador ... 
competencia em sentido algLlm para constituir-se 
juiz de questões de dignidade pessoaL. · O Sn. JoÃo MENDES :-Perdão: no meu nome não 

O Sn. JoÃo MENDES : - Tenho competencia para se falia· 
saber se V. Ex. permanece como ~." vice-pre- O SR. OLBGAmo:- .... apresentou apena;; seis 
s1dente. Não devia ter aceitado a nomeacão desde para subsUtuir a nove. Perguntarei : como poderia 
que sabia que seu diploma era contcstadÕ. st>.r preenchido o numero de nove, que é o legal "! 

o SR. OLEGARio : __ .. para pretender despertar Era por consequencia um protesto inepto, que não 
a consciencia de nosso dever, fazendo-nos lembrar podia produzir effeito algum legaL 
que · devemos proceder antes .assim do que por O SR. JoÃo MENDES :-V. Ex. não .sabe · que a 
outro modo. . minha exposição estú sobre a mesa 'l 

O Sn. JoÃo MENDES:.- V. Ex. tinha o diploma na O SR. ÜLEGARIO:- Fallarei na sua exposição. 
mão e sabia que era contestado; entretanto, aceitou E nem pareça extranho que, taxando de inepto 
o cargo de 2.0 vice-presidente e ainda o de membro o protesto inserto nessa acta, me- preyaleça d<t 
de commissão provisoria. opinião manifestada e até sustentada nesta e<~53. por. 

o sn. OLEGA.mo:-Nós procederemos como nos deputado muito distincto do partido adverso e que 
dictar nossa consciencia. não é de certo considerado incompetente pelo nobre 

orador pnra firmar minha asserção. 
O Sn. JoÃo llE~DES :-E eu não contesto que Na discussão de parecer identico na ultima le-

'.i'V. EEx. procedam como entenderem. gislatura recordo-me que, movendo-se duvida sobre 
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este mesmo pont'O entre o Sr. l'tlartim Francisco, o 
relator da com missão o Sr. Rodrigo ·Silva e o 
Sr. Duarte de Azevedo, pretendendo o Sr. :Martim 
Francisco que se considerasse duvidosa a qualifi
cação do candidato o Sr. Dr. José ~l~es dos Santos, 
esses dignos membros da commts~o ~ que me 
refiro oppuzeram-se a essa pretençao dtz(,mdo (uo 
meu entender muito judiciosamente) que não bas
tava a apresenta~ão de um protesto qualquer })ara 
emlJaraçar a justa e devida qualificação dos c~mdi
datos : era preciso que esse protesto, pelos seus 
fundamentos mostrasse ser procedente e não o parto 
da simples paixão partidaria levada aos excessos 
proprios das exagerações politicas _ 

Foi nessa occasião que elles se oppuzeram a que 
prevalecesse o protesto do nobre deputado o 
Sr. Martim Francisco para que continuasse, como 
continuou até ahi ficar, o illustee candidato José 
Alves dos Santos, incluído na rela<;ão dos deputados 
não contestados, quando era contestado por um 
outro deputado ... 

O Sn. Joio. l\IENDES :-V. Ex. cst<i equivocando 
os factos. 

O Sn. Ou:GAmo :-Não me equivoco em causas 
desta ordem, nem ellas dão para equivoco. 

Mas disse o nobre orador- não ha só o protesto 
da acta- e fez muito bem em dizel-o, porque real· 
mente o protesto da acta ni:io faz honra ao seu au
tor, quanto aos fundamentos nem honraria aquel
les que por ventura o defendessem, porque é 
absurdo. 

O Sn. JoÃo MENDEs :-No juizo de V. Ex. 
O Sn. ÜLEGAmo : - E quando o protesto tivesse 

forca, estaria devidamente contrabalancado pelo 
contra-protesto que em acto continuo foi" feito por 
um digno vereador. · 

Mas, disse o orador, não lla stimente esse pro
testo: lla tambem n minha dénuncia. 

Sim, a sua denuncia. Essa sim, é prova evidente 
da prol1ciencia c incontestavel illustra!:ÜO de S. Ex. 
Essa sim. é obra de mão de mestre. sem duvida 
alguma, está devidamente redigida, é concludente, 
muito bem lançada, é um trabalho digno da reco
nhecida habilidade do Sr. João ~rendes de Almeida. 
:Mas é }Jreciso attender ... 

O Sn. JoÃo MENDEs:- E' preciso attender a que 
biso pertence á commissão de inquerito. 

O Sn. OLEGAnw:- Oh I pela segunda yez estou 
de accôrdo com V. Ex ... e pcn~ava cu que a pri
meira seria a ultima!... Se a commissão de inquet·ito 
não existe e se ella é a com(Jetente par;l julgar Jo 
seu protesto, como quer V. Ex. fazer obra por 
elle neste momento'! C~"'ufie V. Ex. na minlla im
parcialidade. 

O Sn. JoÃo MENDES:- Estava bem aviado. 
(Hila1·idade.) 

O Sn.. OLEGA.mo: -E não creia nesse espírito 
partidax:io de que pensou estar eu possuído. Em 
~a teria de verifica~,ão de. poderes, Sr. presidente, 
sou aqui o que sou no tribunal :-magistrado. 

O Sn. JoÃo MENDEs:- Assim deve ser. 
O SR. 0LEGAmo:- Na verificação de poderes 

trata-se do reconhecimento de direitos. 
Fazer effectiva a applicaçã.o da lei e effectivo o 

· direito que é garantido pela lei, é a missão do 
juiz. Nesta occasião o deputado tem a norma da sua 
acção na lei e os seus preceitos devem ser estricta-

mente observados. Não ha de ser no reconheci
menta dos_ ~oderes que faremos praç3:_ de senti
mentos pohttcos nem trataremos. de fazer conces
sões. Far-se-ha justiça. 

O Sn. Joio MENDEs :-Com esse programma estou 
quasi entregando a minha causa a V. Ex. 

O Sn. 0LEGARro :-E faria bem; ha de conven
cer-se de que foi injusto comigo quando· me 
considerou dominado por espirito partidario, pela 
mesma razão por que o icterico vê tudo amarello. 

O protesto de V. ·Ex. é na fórma concludente, 
acaba por dizer-os deputados constantes dos diplo
mas passados pela camara não são os legitimas, en1 
numero de seis, pois que a opposicão conservadora 
não podia disputar legalmente, senão seis lagares. 
Ficavam tres, e como não havia quem pudesse 
preencher esses tres, o illustre orador viu-se na 
necessidade de aceitai-os e esses tres foram os· mais 
votados, o.s Srs. Leoncio de Carvalho; Martim 
Francisco e Carrão. Se estes dous ultimas esti
vessem presentes sem duvida que na nossa quali
ficação viriam para o numero de deputados não 
contestados , á vista da . impugnação do nobre 
orador, que aceitamos e a que damos todo o peso,. 
ainda por excesso de generosidade. Vou explicar 
isto. 

Vendo que o nobre orador.impugnava seis, mas 
apresentava tres, dissemos : c: Se aquelle mesmo 
que impugna a qualificação dos deputados de 
S. Paulo é quem nos diz que estes tres representam 
a verdade da elei~ão, então qualifiquemos os tres 
entre os deputados não contestados. » E como 
desses tres, apenas estava ptesente o Sr. Leoncio, 
nada dissemos sobre os ausentes, e incluímos o 
nome do Sr. Leoncio de Carvalho na lista. Mas 
por simples eonsiderãção, ~ como um signal _da 
attenção que prestamos ao tllustre orador, asstm 
pautamos .o nosso procedimento pelo seu protesto, 
apezar de não ter sido elle apresentado ú com
missão. O protesto de V. Ex. foi levado a uma 
gazeta, e nós na commissão não temos obrigação 
de ler gazetas. 

o SR. JoXo MENDEs :-V. Ex. está enganado, 
a minha denuncia ficou sobre a mesa. 

O Sn. OLEGAmo:- Se o seu protesto foi apresen
tado hontem não o remetteram á commissão. Foi 
apenas publicado em uma das folhas da capital. 

O Sn. JoÃo l\IENDES:-Foi Udo no expediente. 
O Sn. OLEGAmo :-O que é certo é que desde 

que ~e tornava patente ~ impugnação feita pelo 
nobre orador, não quizcmos deixar de a tomnr em 
consideração e , visto que somos levados pelo 
desejo de distribuir exacta e imJmrcial justiça, 
resolvemos collocarmo-nos como nos co!locamos 
eu e o meu honrado collega o Sr. Dr. Moréira de 
Barros no numero de deputados contestados, já que 
não ha remedio senão sujeitarmo-nos no momento 
á força das circumstancias, porque não tem a 
commissão competencia pura sepronunciar sobre 
a moralidade, 1)rocedencia ou improcedencia das 
reclamações feitas, ainda quando deste systema e 
desta interpretação do regimento, possam resultar 
absurd"Os. · 

E de facto, ha de privar-se qualquer deputado do 
exercício de seu direito unicamente pela acei
tação de protestos, ou reclama~ões manifestam~~e 
feitas sem fundamento . algum além da patxao 
partidaria, que as dictou 't 
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Dar-se-hia o resultado de ter de interromper I O Sn. MACEDO: - Apresento estn indicacão a 
as nossas sessões, sem a camara poder constituir-se_ V. Ex. e á camara, e esta resol ,-erá como enténder. 
Deste mo~o não se poderia mais caminhar, t1or- • O SR. PRESIDENTE: -Convido o nobre deputaG.o 
que estarramos a todo o m?I?ento depen~entes de a mandar á mesa o seu requerimento de adia
qualquer energumeno pohtico, que no mtcress~ menta 
de oppõr obices á marcha regular da administra- · · 
ção, dissesse em qualquer protesto « todos os de- Foi lido, apoiado, posto ern distussão e appro-
putados de todas as províncias do Imperio têm du- vado o seguinte. 
vidas na sua eleição, e eu venho denunciai-as. » llEQUERIME:XTO. 

« Requeiro o adiamento do sorteio das commis
sões, por 6.8 horas. 

« Sala das sessões, :W de Xovemhro de i8i8.-
1lfacedo. » 

J:i se vê que isto conduzia-nos ao absurdo; e por 
consequencia deve dar-se sem duvida algumaácom
missão o justo arbítrio de considerar a procedencia 
das reclamações, attender aos fundamentos della, 
aos documentos que as instruem para então se fazer 
a devida discriminação_ Foi justamente como pro
cedemos, e o illustrc orador ha de fazer-nos a justiça • O Sn. PRESIDEXTE levanta a sessãQ c declara qce 
de acreditar que não foi o espírito partidario, de que a IJ,.a sessüo preparatoria terá lagar domingo, Lo 
fallou, o nosso guia, mas sim o desejo de nos ap- de Dezembro, ú hora marcada no regimento. 
proximarmos da verdade e do direito que são a 
norma de meu procedimento, quér como juiz, quér. 
como deputado. 

Neste momento é o que tenho a dizer. QuaJ.•t.a sessão preparatoria em I. de 
Posto a votos, foi approvadp o parecer da com- Dezem.bro de Is~·s. 

missão pro viso ria. 

O Sr. l11o~eira de Bar1.·o~ (~.0 secretario): 
- Comquanto não tenha fundamento a objecção 
apresentada pelo illustre orador,oo Sr. João Mendes, 
sobre· a circumstancia de occupar eu o · logar de 
fl,,o secretario e o meu illustrc amigo, o Sr. Ole
gario, o de 2." vice-presidente por estarmos inclui
dos na lista dos deputados contestados, a minha 
intenção era a de renunciar este lagar. O illustre 
orador appellou para os meus sentimentos de co
herencia e rectidão, mas não era necessario porque, 
como qualquer outro collega, hei de saber cumprir 
os meus deveres_ 

Peço portanto a V. Ex.. que consulte á canutra se 
aceita a minha renuncia. 

O Sn- 0LBGARIO :-Pela minha parte faço igual 
requerimento. 

Consultada a camara, não foram aceitas as re
nuncias. 

CO!.Il\IISSC:ÍES DE ,IXQUElUTO. 

O SR- PRESIDENTE:- Vai proceder-se uo sorteio 
das tres conunissões de inquerito. 

O Sn. MACEDO:- Peço a palavra. 
O Sn. PRESIDENTE:~ Tem a palavra o nobre de

putado. 
O Sn. MACEDO:- V. Ex.. faz-me obsequio de me 

informar quantos são os deputados que apresen
taram diploma e que podem ser sorteados? 

0 Su. PUESIDENTE:-São 33. -
O Sn, MACEDO:-Mas, exceptuando V. Ex. etres 

Srs. ministros restam apenas 29. Deste modo as 
commissões e$tão naturalmente designadas ; o sor
teio limita-se a apresentar apenas•os nomes dos 
membros presentes. Achava mais ·conveniente, 
mais curial que esperassemos 26. ou 6.8 horas. 

Cheg-ar~o nesse intcrvallo outros deputados e 
então haverá verdadeiro sorteio_ A1iás quasi não 
ha I{UC es<..'Olher, tendo de ser sorteados '27 entre 29. 

0 Su. liOIIEIRA DE BARROS:- E ha províncias 
importanti~siuws ({Ue não ~stão ainda represen
tadas. 

A. 3,-TOUO 1. 

PRESIDE:XCIA DO SU. F.\BIO REIS-

Su::~n.rARIO.-Ea:pediente .-Commissües cte inquerito. 
M~c~~e~~ações e requerimento d~ Sr. :Buarque de 

A's U horas da man!1ã ach:mdo-se pt·csentes os 
Srs. Fabio Reis, Antonio de Siqueira, Sergio de 
Castro, Moreira de Barros, Santos Pereira. João 
Mendes, Buarque de 1Iacedo, Viriato de Medeiros 
Macedo, Mac-Dowel, Cruz, Liberato Barroso. Mello 
Franco, Souza e Andrade, Horta de AraujÓ Ma
riano da Silva, José Caetano, Assis, Prado Pimen
tel, França Carvalho, Alves de Araujo, Franco de 
Sá e Bezerra de Menezes, abre-se a sessão. 

Lê-se, e é approvada aacta da sessão antecedente. 
O SR. 2.0 SECRETARiü, servindo de L 0 , dá contauo 

seguinte. . 

E:S:PEDIE:XTE. 

Aclas das eleições primarias das parochias de 
:iuarapuava, Castro, Ponta Grossa. Guaratuba, 
Campo Largo, Votuverava, S. Jo~é da Boa Vista, 
Coriti!Ja, Hio Negro, Iguassú, A.rrayal Queimado, 
S. Josú dos Pinhaes, Mprretes, Antonina, Til.Jagy, 
Guarapuava; Paranagua, Palmas, Palmeira, Porto 
de Cima, Lapa, da província do Par:m:í.; S. Fran
cisco de Paula de Canavieiras, S. Joãe de Campo 
Novo, Enseada de Brito, Nossa Senhora das Neces
sidades, S. Pedro Apostolo, S. João Baptista de 
Imarahy, Sant'Anna de- Merim, Pescaria Brava, 
Tubarão, Affiictos de Porto Bello, Laguna, S.S. 
Trindade, Desterro, Bom Jesus de Paraty, S. Pedro 
de Alcantara (de S- José), S. José, Coritibanas, 
Barra Velha, Joinville, S. l<'rancisco Xavier do 
Sul, ltaporacay, Itajahy, Rio Vermelho, Lages, S. 
Miguel, S. João Baptista do Alto das Tijuc~s, Tijucas 
Grandes, Garapeba, Conceição da ·· Lagôa, Lapa de 
Ribeirão, Araranguá, Cambriú, Yilla Nova, da de 
Santa Cathariua; S. Leopoldo, S. Jeronvmo. Appa
recida do Passo Fundo~ Nossa Senllo1:a de Povo 
Novo, Santa Maria da Bocca do :Monte. S. Francisco 
de Assis, S. Borja, Nossa Senhora di\ Conceição de 
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Piratinim Santo Antonio das Lavr~1s, 5. José do 
Norte, Nossa Senhora da J~onceiçãó de Arr9znl. 
Nossa Senhora da f.onsola~ao do llttquete, ~o:::sa 
Senhora d:1 Luz de Caçambinlws, S. Uartinho, 
Nossa Senhora da Conceiçiio de Taim, Caçapan1, 
Camaquam, llaquctc, Bom Jesu~ de Triumpho, ~
Francisco de Paul~l de Pelotas, :Santa Anna do Hto 
dos Sino:', Vacariu, S. Jcronymo, ~. Jose de '1'~1-
quary, nosurio tle Alcg!'ete, Appurccula d~ .-\.legrete, 
Hosario do Serrote, :santa Anna do Ltvr:unen~o, 
S. Sebastião de llag-,:, Espirito Santo d!~ Jag-uarao, 
S. Pedro do B.io Grande do Sul, RosariO de Porto 
A!eo-re Rio Pardo. ::M;1dt·e de Deus de Porto Alegre, 
Cací'wc'ir:J, Anjos da Aidêa, Camaqu:un, Dores de 
Porto .-\legTe, ·S. Luiz de Mostarda~, B1~l~m, Santa 
Cruz. Torres. Pedras Brancas, Bom .Jardtm, S:mta 
Citristina dó Pinhal, Patrocínio, Encrusillwda, 
S. ~Ilzncl dos dons Irmãos, Herval, Santo Amaro, 

Aleg-rete, Ita.qui, Passo Fundo, Santo Angelo, Rio 
Pardo, T;HJUary, S. Gabri~l, Boeca do Monte, La
goa Vermelha, Pelotas, S. llorja, Soledade, Con
ceit•5o do Arroio, Jag-na!'iio, Bagé, Pirateny, Ta
quary, e CaçapaYa, da do Rio Grande do Sul ; 
S. Domingos, Goyaz, IUo Verde, 11Ieia Ponte, Bom 
Fim, Santa Lueia, Santa Cruz, Catalão, S. José do 
Toeantins, CavakantL Conceição, da de Goyaz : 
Foi·miga, Jagunry, Pouso Alegre, Christina, Juiz 
de F6ra, Leopoldina, Santa Barbarn, Pouso Alto, 
T::unantlui•, Conceição do Serro, Curvello, Tres 
Pontas, Passos, Lavras, Uberaba, Santo Antonio do 
l\lonte, Alfenas, Montes Claros, MinasNovus, Grão
~logol, Pnrneatú, Jaguary, S. João Baptista, Pa
raiso, Bom Snccesso, Ara:xá, Piumhy, SS. Sacra
mento, Ba;:-agem, Patos, Arassuahy, Ouro Preto, 
Sabarú, llarianna., Ponte Nova, Tamanduá,. Rio 
Preto, Pomba, Sete Lnguas, Pitangny, Abaeté, Santa 
Luzia, Campanha, Ayuruo\!a, Turvo, Oliveira, Dia
mantina, Conceição do Serro, Diamantina (Protesto 
de alguns eleitores), Diamantina (Protesto dos ele i
torcs do Hio Manso), da de Minas Gcraes. - A' 
mesma commissão. 

Officio do Sr. Thom:tz Ped i'u de Bitteneourt 
Cotrim, enviando representações documentadas do 
cidadão :Manoel José de Oliveira, e ...-arios eleitores 
pertencentes á freguezia do Santissimo Sacramento 
da cidade de Itajahy, contra a validade de algumas 
eleições que tiveram ultimamente lagar na pro
vincia de Santa Catharina. -A' 3.3 commissão de 
inquerito. · 

ÇOl\Ii\IISSÕES DE INQUEJUTO. 

• Cangt1assú, Santa Victoria de Palmar, Santa Anna 
.da Boa Vista, Nossa Senhora da Soledade, Santo 
Antonio dn Patrnlhtt, S. Franeiseo de Paula de Cima 
da Serra, Lagoa Vermelha, l\lonte-Neg:ro, S. Borja, 
Taquary, Itaquy. Taim, Sepl!, Caciml.Jinhns, Cata
pava, S. Borja, IÍ1arahy, Palmeira, Boqueirão, Uru
guayana, :S. ~lartinlto, S. Gabriel, Santo Antonio 
da Boa Vista, Dom Pedrito, Conceiçuo do Arroio, 
S. Jôsé do Ortenino, Santo Angelo, Arroio Grande, 
S. LeoiJ<l!do da do Rio Grande do Sul, Santa Anna 
de Goya, Nossa Senhora do Rozario de Goyaz, Ar
raial da Barra, Ouro Fino, l\Iassamedes, Anicuas, 
Arraial do Allemão, Antas, Cmraliuho, Jaeaguá, 
Meia Ponte, Penha de Corumbá, Bom Fim, Santa 
Cruz, Santa Luiza, Formosa, Entre-Rios, Catalão, 
Tocantins, Trairas, Chapéo, Paranahyba, Pouzo 
Alto, Rio Verde, Jatnhy> S. Domingos, Concei{~ão O Sn. PnESIDE:-."TE annuncia que se vai proceder 
do Norte, S. Sebastião do Forte, Flôres, Tagua- ao sorteio para as commissões de inf(uerito. 
tinga, S. }liguei e Almas, c Nac:tiYidadc, da de o SR. HGARQUEjDE MACEDO (pela ordem) :-Sr. pre
Goyaz ; Nossa Senhora do Rosario do Poconé, sidcnte, nüo estando satisfeito o fim que teve em 
Nossa Senhora do Rosnrio tlo Rio Acima, da de vista o nobre deputado pela província do Rio de Ja
~Iato Grosso ; Mnthcns Leme, Curibatahy, Santa . neiro quando requereu o adiamento, por 4:8 horas, 
Anna de Sapucahy, Lcopoldina, Piedade da Para- do sorteio das commissões de inquerito, por minha 
hyba, Japão, Mello do Desterro, Lambary da Cam- parte requeiro que este adiamento tenha logar por 
panha, Conceição da Boa Vista, Jaguar~' , S. Joa- mais~ horas, tanto mais rtuauto é sabido terem 
quim da Serra Negra, Ubú, Livramento , ltutiaiassú, chegado ú corte diversos Srs. deputados da Bahia 
J:>lranga, S. Pedro de Alcantara, S . .José d'El-ReL e Pernnmbuco. Neste sentido mando ti mesa meu 
S. Gonçalo da Ponte, Boa-Vista do Hio Verde, requerimento. 
Nossa Scnlloru do Carmo d1~ Prata, S. Mig-uel de 
Cajurú, S. ::\Iignel de Piraitiba, s. Domingos de E' lido, apoiado, posto em discussão c approvado 
Ara~suahy , Brejo uas Almas, ~ossa Sen l10ra da O seguinte 
Conceiçiio das Jaboticntnbas, Santo Antonio de Ca- . REQUERIME:s-To 
Iambúu, Parahyba de l\Iato Dentro, Pouso Alto, S. I - . 
Vicente ~errcr, Bom .Jardim_, Nossa Senhor~ do « Requeiro que o sorteio dos deputados que têm 
·~!J.rvo, Rt~ Pardo _da f~eopold}n;~, Santo A:nto_nto de de compot· as commissões U.e poderes, lique adiado 
l1rangussu, Arr:ual Novo, G1ona de l\1urwhe, Ita- por mais ~ horas -Buarque de ~lfacedo • 
jubá, S. Bartbolomeu, SaL.La Anna de Trahiras, Cur- - . · 
>ello, Nossa senhorã de Bagre, Contendas, Grão- O Sn. PRESlDEl'I"TE conv:1da _os Srs. depuljldos a 
Mogol. Bom Fim. Dores do Indaiú. R. Caetano de compa~ecerem na terça-fetEil• 3 do corrente a _hora 
!llariaima, S . .Jos6 de Gorutul.Ja, s. í>edro de Alcan- do regm1ento (:1:1. da manha), e levanta a sessao. 
tara, da de ::\linas Geraes-.A' :3." commissão de in-
querito. 

Actns das eleições secundarias dos collcgios de 
Coritiba, ~lorretes,Guarapuavu, Ponta Grossa, Para- Quinta lileMsâo preparatoria eau 3 de 
naguá, ~aJ?a, S. José _dos Pinhaes, Castro, Coritilla, Dezembro de J.8,.8. 
da provmcm de Pa.rana; Desterro, S. José, S. Fran-
cisco do Sul, Tubarão, S. Sebastião de Tijucas, S. 
lliguel, Joinville, Jtajnhy, Lag-es e Tubarão, da de • l'RESIDEXCIA DO SR. FABIO REIS. 

Santa Catharina : Rio Grande, Jugnar-:lo, Porto l · 
Alegre, S. Leopoldo, S. Jeronymo, S:mto Antonio da A's H horas da manhã acham-se presentes os 
Patr~lh~,Encr~zilh~da,_Cachoeira,Ri?Gr:ande, Can- Srs. Fabio_ Reis, Sergio de Castro, Moreira de 
guss~, :santa\ tctona, :Soledade, Bage, Lrvramento, Barros, João l\Iendes, Souza Carvalho, Buarque de 
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:!!Jacedo, Jeronymo Sudré, Saldanha :M:arinho, }[a
riano da Silva, Marcolino Moura, Danim, Americo, 
Prado Pimentel, Monte, Franco de Almeida, Joa
qujm Serra, Dantas, Viriato de Medeiros, Liberato 
Barroso, Frederico Rego, Horta de Araujo, Nasci
mento Portella, Barão da Estaneia, Mello Franco, 
::\lartinho Campos, Freitas Coutinho, Theodurcto, 
l\lacedo, Souza Lima, Daria, José 'Caetano, França 
Carvalho, Bulciio, Zama, Assis, ~lac-Dowel, Cruz, 
)lello Alvim, Silva Maia, Pompeu, ·Lima Duarte, 
Alves de Araujo, Frederico de Almeida, Tavares de 
~lello, Souza Andrade, Santo:::: Pereira, Gaspar 
::\lartin~, Ildefonso de Araujo, João Erigido, Franco 
de Sá, Almeida Couto, Bezerra Cavalcanti, Barão 
Homem de Mello, Luiz Filippe, Costa Azevedo, 
Affonso Celso e Cesario Al\·im, abre-se a sessrro. 

Lê-se, c é approvada sem debate a acta da sessão 
antecedente. · 

. O Sn. :3.0 SECRETAmo, servindo de i.0 , declara ~ue 
se acham sobre a mesa os diplomas dos ·srs. depu
tados eleitos AragiTo Bnlcão , Franklin Doria , 
Joaquim Tavares, Prado Pimentel, Barão da Estan
cia, 1\Ionte, Meira de Vasconcellos, Nascimento 
Portella, que vão ás commissões respectiyas, e em 
seguida dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Aclas das ·eleições primarias das parochias de 
Silves, Maués, Canumã, Villa-Bellt.~, Manáos, Taua
pessassú, Borba, :Manicoré, Barcellos~ S. Gabriel, 
~loura, Coary, Cudaj~z, _Tefl'é, Fonte Boa, Olivenç~, 
Itacoatiara, da provmma do Amazonas ; Abaete, 
Cametá. Salinas, Monte-Alegre, Noss!l. Senhora clú 
Carmo de Tocantins, S. Francisco Xavier de Borbú
rema, Gurupá, Bujurú, S. Sebastião da Boa-Vista, 

"Collares. Nossa. Senhora. da Graça. da Prainha, 
Belem, Sant'Anna da Campina, Cintra, Macajuba, 
Santarem, Igarapé-merim, Sant' Anna do Capim, 
Cairary, S. Domingos'da Bôa-Vista, Obidos, Baião, 
Vigia, Villarinho do Monte, Mojú, Faro, Mosqueira, 
Santarem Novo-Souzel, e Ponta de Pedr<ls, do 
Pará· Nossa Senhora da Victoria, Nossa Senhora da 
Conceição, S. João Baptista, Bacanga, V.inhaes, 
Paço de Lumiar, S. José, S. Bento, Bacarituba, 
S. Vicente Ferrer,.Pinheiro, Cururupil, Tury-assú, 
Santa Helena, Rosario, S. Miguel, Icatú, S . .José do 
Pará, Vianna, Pt:malva, Monção, Baixo Mearim, 
Arary. Anajatuba, Itapicnrú-merim, Vargem
Grandé, Chapadinha, Brejo, Buruty, S. Bernardo, 
Arrayazes, llarreiriuba, Tutoya; Codó, Coroatá, 
S. Luiz Gonzaga, Conceição de Caxias, S. Benedicto 
de Caxias, Tresidella, Matões, Pastos Bons, s .. Felix 
de Balças, Passagem Franca, Manga, Chapada, 
Barra do Corda, Carolina, Imperatr:iz, Riachão, da 
do Maranhão; Ararapé, Milagres, Assumpção da 
Villa Viçosa, Corory, Granja, Cachoeira, Flores, 
S. Ravmundo Nonato, S. Bernardo das Russas, 
Jaguaribe-merim, Cachoeira, Boa-Viagem, Icó, Sa
boeiro, Penha, Acaracú. , S. Cosme e Damião, 
Riacho de Sangue, Amarração, Maria Pereira, Me
cejana, Ararepé, Trahiny, Aquiraz , Cascavel , 

-Aracaty-assú, Assumpção de Villa-Viçosa, Canindé, 
Aracaty, e Aquiraz, da do Ceará; S. Pedro Gon
çalves, Santo Antonio, S. José, Boa-Vista, Capunga, 
Afogados, Poço da Panella, Varzea, S. Lourenço 
da 1\latta, Jaboatão, 1riuribeca, Páo d'Albo, Goytá, 
:Nossa Senhora da Luz, Nazareth, Tracunhaem, 
Rosario de Goyana, Nossa Senhora do 0' de Goyana, 
Tijl!cupapo, Itambé, S. Vicente, Sé, S. Pedro 

Martyr, .iUaranguape, Ig-uarassú; Itamaracá, Li
moeiro, Taquaretinga, Cabo, Ipojuca, Santo Antão 
da Victor ia, Escada, Gameleira, Serinhaem, Rio For
moso, Una, Barreiros, Ag·ua Pretá, Montes, Ca
ruarú, Raposo, Altiuho, Pai:tellas, Quipapá, S. Bento 
dos Affiictos, Bonito, Bezerros, Gravatá, Aguas 
Bellas~ Papacaça, . Garauhuns, Buique, Pedra, 
Triumplw, Serra Talhada (Villa-Bella), Pajeú de 
Flores, Ingazeira, Tacaratú, Fazenda Grande, 
Brejo, l\fontanhas, Cimhres, Pesqu~ira, Alagôa de 
Baixo, Cabrobo , J"eopoldina , Salgueiro·, Exú. , 
Granito, Ouricury, Bom-Jardim, Boa-Vista, Petro
lina, da de Pernambuco.- A' r_ a commissão de 
inquerito. 

Actas das eleições secundarias dos collegios de 
Teffé, Coary, Barcellos, Villa BeHa, Itacoatiara, 
Manáos, da província do Amazonas; Santarem, 
Vip:ia, Porto de ~lós, Gurupá, Breves, Belém, 
Obidos, Cintra, Cametit, Ignarapé-mirim, Monte 
Alegre, da do Pará; capital, S. Bento, Guimarães, 
Cururnpi , Turyassú, Rosario , Icatú, Vianna , 
Mearim, Itapicurú-mirim, Brejo, S. Bernardo, 
Barreirinhas, Codó, S. Luiz Gonzaga,. Caxias, Ma
tões, Pastos Bons, Loreto,. Picos, S. Francisco, 
Chapada, Carolina, lliachâo, da do :Maranhão ; 
S. Francisco, Tamboril, Trahiras, S. Bernardo das 
Russas. Santa Quiteria, Cascavel, Canindé, Quixe
ramobim, Boa Viagem, Palma, Queixada, Baturité, 
Assaré, Villa Viçosa, Assumpção, Sobral, Santa 
Anna, Fortale7.a, Jaguaribe-merim, Aquiraz, Maria 
Pereira, da do Ceará; Recife, Jaboatão, Páo d'Alho, 
Nazareth, Goyanna, Itambé, O linda, Iguarassú, 
Limoeiro, Cabo, Ipojuca, Victoria, Escada, Siri
nhaem~ Rio Formoso, Barreiros, Palmares, Ca
ruarú, Punellas, S. Bento, Bonito, Bezerros, Bom 
Conselho, Garanhuns, Buique. Triumpho, Flores, 
Ingaseira, Floresta, Brejo, Cimbres, Cabrobó, Exú, 
Ouricury, Bom Jardim, Petrolina, da de Pernam
buco.- A' mesma commissão. 

Ofiicio do presidente do Pará de :19 de Outubr9 · 
de :1878 communicando as occurrencias havidas na 
camara municipal da capital da mesma província 
por occasião da ultima eleição, e o ter mandado 
suspender do exercício e responsabilisado alguns 
yereadores.-A' f.a commissão de inquerito. 

Officiodo ministcrio da fazenda de9 de Novembro 
de :1877 remettendo o requerimento de diversos 
impressores c typographos representando contra a 
creação da typographia naci_onal, acompanh!l.d~ ~a 
informação que a tal respetto prestou o admmis
trudor do dito estabelecimento, com o qual o mesmo 
Sr. mirtistro se conforma.- A' quem fez a requi
sição. 

Officio do ministerio do imperio de 15 de No-
, vembro de :1877 remettendo as posturas formuladas 
pela Illma. camara municipal da côrte, sobre casas 
de tolerancia, e bem assim copia do parecer do 
conselho de estado alim de que a camara dos Srs. 
deputados de!i~ere a respeito.- A' commissão de 
camaras mumc1paes. 

Officio do ministerio do imperio de :12 de Janeiro 
de :1878 remcttendo copia do decreto de 3 de 
Dezembro ultimo, pelo qual foi concedida, repar
tidamente, a D. Luiza Guilhermina de C:tmpos, 
D. Anna Julia de Campos e D. Emilia Adelaide de 
Miranda Ribeiro, filhas do fallecido desembargador 
José Innoeencio de Campos, a pensão annnal de 
:1:200;$000.-A.' commissão de pensões e ordenados. 
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Offiéio do miuisterio do imperio de 22 de Janeiro 
de 1878 remettendo outro omcio, docun:cntado._do 
presidente da província de Sa~ta Catll~nl!a rel3t1vo 
á questão de limite~ e~tre a d1ta_p~ovmc1a e a do 
P~raná_-A' comnussao de estatiStica. 

Oficio do ministerio do imperio de 28 de Junho 
de :1.8i8. remett•~ndo copia do decreto n." 6945 de 25 
do mesmo mez pelo qual Sua l\Iagestade o Imperador 
hou-rc por bem revogar o de IÍ_ o 67_55 de 2li,_ ªe 
NoYembro uo anno passado que adwn a ele1çao 
de um senador pela província do Ceará.-lnteirado. 

Reclamação de alguns eleitores e immeoiatos em 
votos da frcg·uezia de S. Jo~o BDptista de Gere~ 
moabo da provinci;l d~ l3ahi~,- contra i~regula~ 
ridades havidas na ultnna ele11:ao que alh se pro
cedeu.- A' 2. a commíssüo de inquerito. 

O Sr. )lello c Al'dm tomando a pulavra pela 
ordem envia á me:>a duns representações contra as 
cleirões das fre~uezias de S. Joaquim de Garopaba 
e Lãges da província de Santo Catharina, que são 

_ remettid:ls á :.l." commissão de poderes. 
E: lido, apoi<:.uo e approvado o seguinte 

PARECEr.. D_\ CO~ntiSSÃO PROYlSOIU.-1.. 

« A com missão de que trata o art- 5. o do regimento, 
e~·. quem foram presentes os diplomas de outros 
Srs _ deputauos. submette :·t consideração desta 
augusta camara·, as dnas seg-uintes listas ~ddi
c.ionaes :.ís que se re~·ercm os~§ i." e 2_ o do c1tado 
artigo. 

« Sab das commissõcs em 3 de Dezembro de 
!878.- ,,{_ B'lutl'qtw àe lllacedo.- Libemto Barroso. 
-Franco de Sú.- Frederico de A.lrneida. » 

L1STA DOS DEPVTADOS. CUJA Er.Efç_:to N-:\:0 OFFERECE 
DUVIDA XE~1· S0l'Fl1E CO~TEST"\.ÇÃO. . 

Piauh!f. 

Dr. Fr:mklin AmGrico de 'Menezes .Dor ia. 

· PeJ·Jw7nbuco. 

Dr. Luiz Filir,pe ue Souza Leão. 

St::rgipe. 

Ilarão ela Estancia. 
Dr. João José do l\Ionte Juniot. 
Dr_ Grneiliano Aristides do Prodo Pimentel. 

Bahia. 

I\Ianocl Pinto tlc Souza Dantas_ 
Gon~alo l\Iarinlto de Aragão Balcão_ 
Dr. :<\ristiues Cesar Spinola Zama_ 
Ilucfonso José de Araujo_ 
Dr_ ~larcolino de )loura e Albuquerque. 
José Luiz de Almeida Couto. 
Jeronymo Sodre Pereira. 

LISTA D:)S DEPú1ADú5 CUJ.\. EJ.E!ÇÃO É CON1'ESTADA 
POH PROTESTO Ol.i DE:\lJ.NClA. 

P~nwmbuco. 

Joaquim T:wares de l\lello l}arreto~ 
1\Ian:o()l do ~ascimento Machado Portella. 

S. Paulo_ 

Bai·ão Homem tl..: !IIeílo. 

COM!\USSÕ~:s DE DiQUF.lU1'0-

Em seguida procedendo-se ao sorteio das tl'es 
commissões de nove membros cada uma, foram 
designados os Srs. : 

Primeira commissão. 

Franco ue Sá, Luiz Filippe, Souza ·Carvalho, 
Bezerra de Menezes, Joaquim Serra, · Buarque de 
:Macedo, Liberato Barroso, Antonio de Siqueira, 
Viriato de Medeiros. 

Segund!t commissiio. 

Sergio de Castro, Manoel de Magalhães, ·Bezerra 
Cavalcnnti, Thomaz Pompeu, Mariano da Silva, 
Mello e Alvim. José Caetano, Souza Andrade, 
Barão da Estancia. ' 

Tetceira. commt'!são. 

Souza Lima, Frederico Uego, Freitas CoutinllO, 
Macedo, Fernando Ozorio, :Franr.a Carvalho, Horta 
de Araujo, Jcronymo Sudré, 1\Itircolino Moura. 

O SR.- CESAR ZA:UA:- Peço a palavrn-
0 SR.. PRESIDENTE : - Tem a palavra. 

O Sr. CezarZatna:-Acabo de ver o sorteio 
das commissõcs, feito por V. Ex.; e devo dizer 
que esse sortf\io me deixou algumas duvidas no 
espírito. Vejo que a primeira connnissão de inqne
rito, na fórma do regimento tem de tomar conta 
das eleições das províncias do Amazonas Pará, 
Maranhão, Piauhy, Cearú, Rio Grande do · Norte, 
Parallyba e Pernambuco. A primeLa e.ommissão. 
contém os nomes dos Srs .. deputados. (U os nomes 
dos S1·s. deputados memb1'os da p1"imei1·a cmmnissão 
de ínquerito.) 

Parece-me que desde que se tratn de verificar 
poderes , verificar eleições, éra. necessario deter
minur o regimento da casa que· os deputados 
com interesse directo ou indirecto nessas eleicões 
ficassem excluidos de serem juizes ucllas: · 

O Sn. SERGIO DE CAsrno:-V. Ex. tem toda a 
razão. 

UMA voz: -:\Ias esta materia j:i est:i decidida 
pelos precedentes. 

O SR. CEsAn ZA!\IA:-Em todos os parlamentos 
õo mundo estas questões são daquellas em. que 
não é preciso que haja lei cscripta que as deter~ 
mine_ A propriu diguiuade dos deputados os inha
hilita. para tomarem coühecimcnto de uma clei(;àO 
da qual possa dizer~se que elles têm interesse. 
Parecia~me portanto que Y. Ex., Sr. presidente, 

devia combinar a sorte com a melhor ordem dos 
trabalhos. Por exemplo: desde que para a primeira 
commissão de poderes fossem sorteados de1mt:.dos 
das provincias. cujas eleições devessem ser exami
nadas .por essa commissão, esses nomes deveriam 
ser collocados de parte, de modo a. entrar.em de 
novo na urna para constituírem novas conunissões, 
até que se preenchesse desta maneira o numero de 
nove, sempre com ueputados ·não pertencentes 
itquellas provincias. 

Kão entendo do regimento, sou novo na casa, 
m<Js como na asseml.Jléa de minh::f província ha 
alguma eousa semelh:mte ao regimento da camara 
dos deJml.<ldos, e como a }}fatica que lá seguimos 
é esta, apresento a V. Ex. estas óbser,"ações para 
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que V. Ex_ resolva como melhor entender na sua 
sabedoria. E se por ventura não quizer resolver 
por si, consulte á camara, a qual poderú provi
denciar sobre o nosso modo de proceder nesta 
questão_ 

Pela minha pnrte cumpri o meu dever submet
tendo á consideração de V_ Ex_ e da camara os 
escrupulos que sinto neste momento. 

O Sn. PRESIDENTE:- Creio que o regimento tem 
sido sempre executado como foi agora. Não ha 
disposição alguma em contrario da praxe seguida 
actualmente. Parece-me que seria melhor tomar-se 
de futuro alguma providencia no sentido das ob
servações do nobre deputado. Por emquanto trata-se 
de executar fielmente o regimento, que nada diz a 
semelhante respeito; e creio mesmo que os prece
dentes têm sido estes. 

O Sr. Alve~ de A.:...aujo:- Os precedentes 
desta casa nas ultimas eleições a cujo exame tenho 
comparecido, foram sempre em harmonia com o 
que se a cuba de fazer. 

O SR. AFFONso CELso :-Em 1876 o Sr. João 
Alfredo fez parte da commissão que examinou as 
eleições de Pernambuco, e os Srs. Costa Pinto c 
Almeida Nogueira pertenceram á commissão que 
julgou das·eleições do S. Pa~lo. · 

0 SR. ALVES DE ARAUJO :-0 que tambem tenho 
visto ~~ que o deputado sorteado quando se trata 
do exame da eleição de suu província, costuma 
pedir isenção, convidando-se depois a· camara 
a nomear quem o substituu. Pela fôrma que indicou 
o nosso collega da Bahia, o sorteio seria quasi im
possível; seria o sorteio dos deputados do sul para· 
julgarem dos poderes dos deputados do norte, e 
vice-versa. 

O regimento, porém, oppõe-se completamente a 
este systema. 

O Sn. PnESIDENTE:-Não havendo disposição que 
offereça duvidas a respeito do processo seguido, 
vou tratar de dar andamento ·aos trubalhos da 
formaçfto das ~ommissõcs. 

Em seguida o mesmo Sr _ presidente convida aos 
membros sorteados paru~ na frirma do regimento, 
prestaremjuramento, e o fazem os que se achavam 
presentes. Os Srs. Bezerra de Menezes, Antonio de 
Siqueira, Manoel de Magalhães e Fernando Ozorio, 
nüo estavam presentes. 

Levanta-se a sessão á meia hora depois do meio 
ilia. 

de Menezes~ Lima Duarte, :Mello e Alvim, Manoel 
Magalhães, Pompeu, .João Brigidõ, Buurque de Ma
cedo, Nascimento Portella, Lima Duarte, Theophilo 
Ottoni e Felicio dos Santos, abre-se a sessão_ 

Lê-se e é approvada a ucta da sessão antecedente. 
·o Sn. 2. 0 SECRETARIO, servindo de i.0

, dá conta 
do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Actas das eleicües primarius das parochias de 
Nossa Senhora dos Prazeres deJaraguá, Piscu, Santa 
Luzia do Norte, Porto Calvo, S. .Bento, Porto de 
Pedras, Camaragibe, Alagôas, S. Miguel, Atalaia, 
Pilar, Imperatriz, M:uriahy, Bomilm, QucLrangulo, 
Anudiu, Limoeiro, Amparo, Cururupe, Penedo, 
Piassabu~sú, Porto Real; Traipú, 1panema, Pão de 
Assucar, 1\Iatta Grande, Agua Branca, da província 
das Alagôas; capital, Carapina, Cariacica, Quei
mados, Mangarahy, Vianna, Espirito Santo, Santa 
Cruz, Riacho, Serra, Nova Almeida~ Linhares, Ita
pemirim, Cacl10eiru, Itabapoama, Alegre, R.io Pardo, 
Veado, Benevente, Guarapary, S. Matheus, Barra 
e Itaunas, da do Espírito Santo ; H.ibeirão Preto, 
Bairro Alto, Dons Correg-os, S. João do Rio Clai·o, 
Cambriuva, Bragança, Nazareth, Jugury, Nossa 
Senhora do O',Jundiahy, Jacupiranga,Santa Branca, 
Cunha, Santa Anntl. dos Olhos d'Agua, Santa Rita 
do Paraíso, Catalans, Ubatuba, Jahú, Penha de 1\fo
gy-mirim, Santa Ephigenia, Lençoes, Braz, Caca
pava, Atibaia, Piedade, 1\lonte-mór, Una, Parii.a
hyba, Capivary, Sapê, S. Pedro, Lagoinha, Penha 
de França, Caronde, l.\'Iogy-mirim, Santo Amaro, 
Araçaryguama, Franca, Princeza, l.\'Iogy-mirim, 
PortoFeliz,Itaguaratuba, Buquira, Bragança, Casa 
Branca, Parahytinga, Mogy das Cruzes, S. Sebastião, 
Patrocinio, :Escada; Caraguatatuba, Ampuro, Arajá, 
Guurulhos, Itaquery, Santo Antonio da Alegria, 
S. Carlos do Pinllul, Pinheiros, Itatiba (Jundiahy), 
Ita:ah:acn, Santa. Izabel, LagoinJlas, Patrocínio das 
Ararus, S. Roque, Bananal, Tatuhy, Consolação, 
Campo Largo, Parahitinga, ·Cotia, Jucarehy, Para
napanema, Sorocaba, Serra Negl'3., ESilirito Santo 
do Pinhal, Rio Bonito, Soccorro, S. Simão, Atibaia, 
Arêus, Rio Verde, Cunha, Guarehy, S. Bernardo, 
Itapetiningu, Curmo, Campinas, Itapuerica, Paio
linho, S. José do Barreiro, Itú, Cananéu, Iporanga, 
Sarapuhy, S. Vicente, Rio Novo, Tict1i, Limeiru, 
Apiahy, Pindumonh:ungaba, · S. José dos Campos, 
'l'aubaté, Mocaca, Pirassinunga, Santos, Santa Bar
bara, Natividade, Jaboticabal, Alambary, .Mogy
Gua~sú, :X.iririca, Capivary de Buix.o, Jambeiro, 
Araraquara, Brotas, H.io do Peixe, Sé (cupitul), Rio 
Pardo, Parallybuna, Sapé, Silvciras, Cujurú, Pnssa

Sext.a sessão prepa'ratoria em. 4 de De- Quatro, Conceição de Campinas, Botucatú, Reme-
zem.bro de J.878. dios de Tieté, Bom Succcsso, Faxina, Lavrinhas, 

l'RESIDENCIA DO SH. FABIO REIS.· 
Guaratinguetá, da de S. Paulo; Santarem, Santo 
Antonio da Barra, 1\lonte Alto, Santa Anna dos 
Brejos, Macaubus, Urubú, Chique Chique, Remanso, 

A's U horus da manhã acham-se _presentes os Barra do Hio Grande, I)ilão Arcado, Rio das Eguas, 
Srs. Fabio Reis, Antonio de Siqueira, Sergio de Cas- Carinhanha, Rozario de Santa Anna, 1\leiras, Brejo 
tro, l\Ioreira d6 Barros, '1\Iacedo, Suldanha Marinho, Grande~ Sincorá, Cupim Grosso, Pombal, Tucano, 
Barão da Estancia, Alves de Araujo, l\1ar.tinho Cam- Monte Sunto, Manacar:'t, Jacobina, Riachão, Saude, 
pos, Liberato Barroso, Franklin Doria, Joaquim Villa da Ruinha, Freguezia Velha, Queimado, Morro 
Serra, 1\fuc-Dowel, Horta de Araujo, Mariano da do Chap6o , Muntlo Novo, Grota de Joaseiro , 
Silva, João Mendes, Barão de Villa Bella, Za.ma~ Minas dó Rio de Contas, Livramento da Villa Velhu, · 
Franco de Almeida, Santos Pereiru, Franco de Sá, Rio de Contas, Santa Izabel, Cueteté, Boa Viugem, 
Americo, Marcolino Moura, Freitas Coutinho, Sarapuhy, J.uerem, S. Vicente Ferrer, Santo André 
:M:~nte, Luiz Filippe, Frederico de Almeid:l., José de Santarcm, Taperoam, Camaim, Igarapinu, Can
Caetano, Frederico B.ego, Prado Pimentel, Bezerra [ deia de Barcellos, Barra do Rio de Contas, Ilbco~, 
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3Iorahu, Una, Porto Seguro, Caravellas, Prado, 
Alcobaça, Vtlla Viçosa, Porto Alegre, Inahembape 
de Cima, Apará, e Purificação dos Ca~pos, Sm~
tissimo Coraeão de Maria, Pedriio, Serrmha, Om·t
çangas . Alag-oinhas, Jesus l\Iaria José, Arav~s, Li
vramento de Barrarão, NaYa Soure, OrobC., Bom 
Conselho de Serra Preta, Baixo Grande, Monte 
Alegre, Gavião, Nazaret!J, Concei~:ão de Gave5<?, 
AldC>U, Novn Lage. Santo Antonio de Jesus, Jagarupe, 
Pirajuhi Estiva Valenca, Vera-Cruz, Santo Amaro 
do Catú 'santa A{ma do éatú, Barra de Sergipe, Nossa 
Senhor~ do l\Ionte, Boqueirão, S_ Seb3stião, Feira 
de Santa Anna, Umburanas, Humildes, Itapo
rorocas Camisão, Passé, Abrantes, Monte Gordo, 
Vil! a dd Conde, AIJbadia, Cachoeira, Assú da Torre, 
Couceicão da Feira, Muritiba, Cruz das Almas. 
Iguape: Outeiro Redondo, 1\faragogipe, s_ Felippe, 
Conceição de Almeida, Rio da Dona, Tapera, Amar
go~a, :Santo Amaro, S. Felix, Rio Fnndo, Oliveira, 
Bom Jardim, Chique Chique, Villar, Santo Antonio 
de Cosmc, Nossa Senhora da Victoria(Capital), Co.n
ceicão da Praia, Santa Anna, S. Pedro da BahHI, 
Brôtas, Mares, Penha, Pirajá, Cotegipe, Paripe, Na
zareth, Maré, Mata de S. João, Belmonte, Trancoso, 
Villa Verde, Alcobaça, c Santa Cruz, da Bahia. -
A' 2.a commissão de inqucrito. · 

Actas das eleições dos collegios eleitoraes da Li
meira, Sorocaba, AmpDro e Mog-y das Cruzes, Ta
tuhy, S. Roque, lacarehy, Jundiahy, Casa Branca, 
Caçapava, Santos, SilYeira,Pindamonhangaba, Que
luz. Lençóes, Xiririca, Tnubaté, Penhambe, S. 
Sebastião, Santa Izabel, Santo Amaro, Limeira, Una, 
Soccorro, Parahyting:a, Cunha, Itapetininga, Uba
tuba, Atibaias, l\'Iogy-mtrim, Franca, Capivary, 
Bragança, Araraquara, Tieté, Casa Branca, Pirassi
nunga, Faxina, Soccorro, Botucatú, Batataes, Una, 
da província de S- Paulo ; capital, Abrantes, Mata 
de S. João, Villa do Conde, Cachoeira, Maragogipe, 
Amargura, Santo Amaro, Santa Anna de Catú, Chi
que-Chique, S. Francisco das Chagas, S. Francisco 
de. Barro, Feira de Santa Anna, Camisão, Monte 
Alegre, Nossa Senhora de Nazareth, Jaguaripe. Ita
parica, Valença, Areia, Taperoá, Camamú, B.io das 
Contas, S. Jorge dos Ilheos, Porto Seguro, Cara
vellas, Inhambupe de Cima, Purificação dos C<~ru
pos, Alagoinhas,Itapicurú, Santa Thereza do Pontal, 
?llonte Santo, Bom Conseluo, Santo Antonio de 
Jacobina, Villa Nova da Rainha, Morro do Chapêo, 
Joazeiro, Capim Grosso, Rio de Contas, Brejo 
Grande, Lençoes, Santa lz<Jbel de Paraguassú, Vi
ctoria, Caeté, Santo Antonio da Barra, Monte Alto, 
Rio das Eguas, Urubú, Macahabas, Chique-Chique, 
Pilão Arcado, Barra do Rio Grande, Santa B.ita do 
Rio Preto, Can1!'0 Largá, Brejo Grande, da da Bahia; 
Alag-ôas, Ipanema, Pão de Assucar, :S. José de Lage 
Traipü, Penedo, Caruripe, Palmeira dos Indios~ 
Pilar, Atalaia,. Muncy, Assembléa, Anadia, Que
brangulo, Porto Calvo, Maracrog:as, Paulo Affonso, 
Porto Rc~1l, da das Alagõas; Victoria, Santa Cruz, 
Itapemerim, Cachoeira, Benevente, S. ·Matheus, e 
a da apuração geral, da provinciadoEspirito Santo. 

Officio do ministerio do imperio de 26 de Abril 
do corrente anno remettendo o requeri_mento dos 
empregaüos da secretaria do governo da província 
de Santa Cathariua, pedindo que se converta em 
lei o projecto apresentado á camara dos Srs. depu
tados, em sessão de L<> de Maio de !873, que dá 
nova elassi~cação ás proYincias e considera repar
tições geraes as secretarias das provincias. - A' 
commissão de assembléas provin~iaes. 

Do mesmo ministerio em 9 de NovemLro de !878, 
remettendo copia do decreto de :1.2 do mez passado, 
pelo qual foi concedida a Jlensiioannual de 1.4:4,5000 
ao ex-foguista do monitor Soli11wes, Amat·o Esteves. 
-A' commiss5o de pensões e ordenados. 

Do mesmo ministerio de 9 de Novembro de 1878 
remettendo copias dos decretos de 6 de Setembro 
do corrente anno, p~los qu3es foram concedidas as 
pensões de 4o00 rs. diarios ao ex-soldado do õl.0 

corpo de. voluntarios da patria Hilario Carmelitano. 
da Porcmncula, a de ::H.,$000 mensaes repartida
mente, a D. lllaria Corina da Silva e D. Honorina 
Augusta da Silva, filhas legitimas do fallecido te
nente do 13. o llatalhão de infantaria e capitão em 
commissão do 26. o de v oi untarias da patria Pedro 
de Alcantara da SilYa Monclaro.-A' commissão de 
pensões e ordenados. 

Do mesmo ministerio de 22 de Julho de :l8i8, 
remettelido alguns papeis do presidente da pro
víncia de Sergipe sobre o acto que suspendeu a pu
blicação do projecto de lei da assembléa provincial 
que fixava a força policial para o futuro exercicio. 
-A' conunissão de assembléas provinciaes. 

Do mesmo ministerio de 9 de Novembro de 1878, 
remettendocopia do decreto de :17 de A~osto ultimo, 
pelo qual foi concedida a pensão de 500 rs. diarios 
ao cabo reformado do 2. u batalhão de infantaria, 
Damião Felix da -Costa. -A' commissão de pensões 
e ordenados. 

Uma representação da mesa elGitoral da fre
guezia do Santíssimo Sacramento de Itaparica, da 
província da Bahia, contra a camara municipal 
daquella villa, a respeito de factos que se deram · 
por occasião da ultima elei{'.ão.-A' 2.a commissão 
de inquerito. 

Officio da camara municipal de Goyaz, datado de 
4 de Novembro do corrente anuo, remettendo a 
acta da apuração geral dos votos na ultima eleição, 
e bel.ll assim uma representação do cidadão José 
Victor Esselin.-A~ 3.a.commissão de inquerito. 

Officio da mesa parochial da cidade de Para
hylmna, província de S. Paulo, remettendo tres 
acordãos da relação do districto, apresentados pelo 
cidadão Joaquim de Souza. Mello, para ser presente 
á comrnissão de verificação de poderes. -A' 2 .a 
commissão de inquerito. 

Hequerimento do Dr. Antonio Coelho Rodrigues, 
pedindo que seja considerada uuica e legitima a 
eleição primaria da parochia de S. Raymundo 
:Sonato ua provincia do Piauhy, cu.ia mesa foi 
presidida pelo L0 juiz de paz, com concurso de 
quasi todos os eleitores ,e inunediatos em votos.
A' 1.a commissão de inquerito. 

Achando-se sobre a mesa os diplomas dos Srs. Af
fonso Celso, Martinho Campos, Lafayette, Theophilo 
Ottoni, Lima Duarte e Felicio ·dos Santos, depu
tados eleitos pela provincia de Minas; e Seg-ismundll 
Gonçalves, pela de Goyaz, são remettidos á 3. a 
com111issão de inquerito. 

Prestam juramento como n1embros sorteados da 
i.a commissão os Srs. Bezerra de lllenezes e An~ 
tonio de Siqueira. · 

O Sn. PRESIDEl'."'l'E levanta a sessão ao meio-dia e 
convida os Srs. deputados a trabalharem nas res
pectivas commissões. 
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OitaYa sessão preparatoria em 6 d~ Dezembro de -1878. 23 

Set:iJna sessão. prepararoria em ~ de I cito 1tlanoel Bas.ilio . Ribeiro e ni.io-áquelle .. - A: 
Dezemb•·o de 1878 commissão de pensões e ordenados. 

, • , · · · Do secretario do senado remettendo copia au-
PRE::;IDENCl .... Do SJ •• FABJo nEzs. thentica dafalla comqueSuaUagestadeoimperador 

A's H horas da manhã acham-se presentes os 
Srs. Fabio Reis, Antonio de Siqueira, Serg-io de 
Castro, :Manoel de Magalhães, Macedo, · Saldanha 
Marinho, Prado Pimentel, Viriato de Medeiros, 
Buarque de Macedo, Mac-Dowel, Costa Azevedo, 
Santos Pereira, João Mendes, Frederico de Almeida, 
Liberato Barroso, Horta de Araujo, Monte, Al
meida Couto·, Cruz, Alves de Araujo, Freitas Cou
tinho, Frederico Rego, Franco de Sú, Mariano da 
Silva, Souza Lima, Martinho Campos, Luiz Filippe, 
D<min, França Carvalho, Moreira de Barros, Souza 
Carvalho, Zama, Olegario, Joaquim Serra, Bezerra 
Cavalcanti, Mello e Alvim, Bulcão c Ilde!onso de 
Araujo; abre-se a sessão : 

O Sn. 2.0 SEcnETAmo, servindo de L", dá conta 
dú seguinte 

EXPEDIENTE. 

encerr?u a 2.a sessão da :1.6." legislãtura da as
semblea geraL-A' nrchivar. 

Do Dr. José Bernardino da Cunha Bittencourt 
da província do Rio Grande do Sul, reclamandÓ 
contra a apuração dos votos feita pela camar·t 
apura~or~ da p_rovincia de S. Pedro do Sul.-A' 3.';, 
comm1ssao de mquerito. 

Acll_am-se sobre a mesa os diplomas dos Srs. Dr. 
Joaq~u~ Mendes Malheiros, de_putado eleito pela 
provmcw de Mato Grosso, e Barao Homem de Mello 
e João da Silva Carrão, de S. Paulo.-A' commissão 
competente. · 

O SR. PRESIDENTE levantou a sessuo ao meio dia e 
conyidou aos Srs. de}mtados a trabalhar nas res
pect~vas commissões. 

Actas das eleições primarias das parochias de Oitava se.;~~0e1~b:~a~:t:;;;-8~o:n G de 
Porto Alegre, PatlJ., Extremoz, Serra do Martins. 
Campo Grande, S. Gonçalo, Nova Cruz, da pro~ 
vlncia do Rio Grande dq Norte ; Mamanguape, da 
da Parahyba; Gravatá, Cimbres, Bom Jardim, Santo 
Antão, Quipapá, Rosario de Goyana, Muribeca, 
Limoeiro, Tacaratú, Aguas Bellas, e Escada, da de 
Pernambuco.-A' :J..a commissão de inquerito. 

Actas das eleições secundarias dos collegios de 
Arari, Goyaninha., Matos, Ceará-merim, Natal, 
Touros, Mipibú, Príncipe, Nova-Cruz, Pau dos 
Ferros, da província do Rio Grande do Norte; Alagôa 
Nova, Mamanguape, da da Parallyba; Santo Antão, 
Cimbres, Bom Jardim, Goy::ma,.Itambé e Panellas, 
da de Pernambuco. -A' mesma commissão. 

PRESIDENCIA DO SR. FABIO REIS. 

A's H horas da ·manllii acham-se presentes os 
Srs. Fabio Reis, Antonio de Siqueira, Sergio de 
Castro, Marcolino Moura, Alves de Araujo, Vi
riato de Medeiros, Costa Azevedo, Silva :M:aya 
Buarque de Macedo~ Frederico de Almeida, Mar: 
tinho Campos, Jouo ~endes, Prado Pimentel, 
Saldanha !lfarinho,Liberato Barroso,Zama,Franklin 
Doria, Franco de Sá, Mariano da Silva, Santos 
Pereira, Cruz; Mac- Dowell, Luiz Filippe, Freitas 
Coutinho, Bulcão, Ildefonso, Horta de Araujo 
Barão da Estancia, Affonso Celso, França Carvalho; 
Almeida Couto, Theopllilo Ottoni, Barão de Vi1la 
BeiJa, Flõres, Diana, Camargo, Silveira Martins, 
Moreira de Barros, Souza Lima, Cesario Alvim, 
abre-se a sessã_o. Lê-se e approva-se a acta da 
sessão antecedente. 

Officio do ministerio da agricultura; commercio 
e obras publicas de 3:1 de Julho de :1878 remettendo 
copia do 4ecreto n.o 6826 A de 29 de Dezembro do 
anuo passado appt·ovando as clausulas do con
tracto para a navegarão por vapor no Amazonas, 
afim de ser tomada em consideração.-A' commissão 
de commercio, industl'ia e artes. O SR. 2. o SECRETARIO, servindo de :1.. o, dá conta 

Do ministerio do· imperio de 6 de Novembro do seguinte 
de :1.878,_ re1_nettendo a. lei do orçamento municipal EXPEDIENTE. da provmc1a do Para, decretada pela r~spectiva 
a~se~1bléa, cuja publicação o presidente da pro- 1 • , • • •• 
vmcia resolveu suspender, conforme communicou OfficlO do ~r .. Fernando Lmz Osono, de <>do 
em officio de 2 de Julho sob n.o 63.--N commissão corrente, particlp_ando ~cllar-se encommodado ~m 
de assembléas provinciaes. sua s~u'!e, e pe_dmdo ~1spensa de. membr<! da 3." 

. . . comm1ssao de mquento :para CUJO fim fora sor-
Do mesmo mm1ster12 em 8 de Novembro de :1878, teado.- Inteirada. 

remettendo a resoluçao da assemb!éa provincial Actas das elei,..ões primarias das parochias d~ 
de S. Paulo, orçando a despeza das camaras muni- ~ Ç· 

cipaes para o exercício de :1878-:1879, cuja publi- Papary, , Assú, Macáo, da provinda do Rio Grande 
car.ão foi suspensa por motivo de inconstituciona- do Norte; Barbalha, Palma, Linhares, Mecejana, 
li_dade. - A' commissão de assenibléas proviu- Crato, e um memorial sobre as eleições da Bar
Ciaes. balha, da do Ceará.-A' :t.a commissão de inque-

rito. 
Do ministerio do imperio de 9 de Novembro 

de !878, remettendo cópia do dect·eto de 25 de Maio Actas das eleições secundarias dos collegios do 
ultimo pelo qual se declara que a pensão de Natal e Príncipe, da província do Rio Grande do 
400$000 concedida por decreto de :16 de Junho de Norte.-A' mesma commissuo. 
1869 ao soldado do t.3.0 batalhão de infantaria Aclas das eleições primarias das parochias de 
:Manoel Basilio Bezerra c approvada pelo de n." !670 S. Sebastião de Ferreiros, Vassouras, Espírito 
de "26 de Outubro do mesmo anno. deve en- Santo, P:trahyba do Sul, S. José (Côrte), Santa Rita 
tender-se conferida ao soldado reform:ido do exer- (Côrte), Espirito-Santo (Côrte), Engenho Velho 
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(.Côrte) .La<Tôa (Côrte) Campo Grande, Jac.arepa-~ O SR. PnESIDE:\"TE consulta a camara sobre a dis
guá. mia do Govern:.do~·, Paquetá, Gua~atiba, Iraj~~ pcn~ pedida P.Cl~ Sr. Fe_rnand<? Osorio de mem~ro 
Inbaúma, da província do Rio de J:me1ro; Catet~, da 3.'~ com~mssao de mquerlto ; e esta decide 
Trancoso Santo Sé, Bom Conselho, Santo AntoniO pela atllrmativa. 

· da · Gloria, . Geremoabo, Amparo da Ribeira, Itapi- Em seguida o mesmo Sr. presidente declara 
curú, Ca:yrú, Soc~rro, Ped_ra Branca, S. Go~ça~o que, devendo proceder-se ao sorteio dos membros 
de _Camp~5, Itapoa, da Balua.-A' 2.• comnussao da :3." commi_ssão de _in querito, na vaga deixada 
de mquento. • pelo Sr. Osor1o, na forma do art. 5.0 do regimento, 

A.ctas dns eleições secundarias uos collcgios de entre os eleitos que não soffrem contestações, vai rc
vâssouras da provincia do Rio de Janeiro; Divina metter á commissão dos cinco membros os diploma5 
Pastõra Sim~o Dias, Santa Luzia, Lagarto, da de já apresentados afim de que a mesma commissão, 
s~r,.ipe'- Bom Conselho, Geremoabo, Areia e Monte eom o seu parecer indique quaes qs nomes accres
dc s. Jo5o, da da Ballia.-A' mesma commissão. cidos :i. prim~ira lista apresentada, e poder-se então 

Acta5 das cleiço.ões primarias das parochias de fazer o sorteio. 
s. João da Palma, Arraias, Posse, Chapada, S . .Tosé O Sn. PnESIDENTB levanta a sessão no meio dia, 
do Duro, Porto Imperial, NoYa Roma, Peixe, e convida aos Srs. de}mtados a se occuparem com 
Carmo, da província de Goyaz; Livramento, Co- os trabalhos das commissões. 
rumbâ, Guia, Brotas, Alto Paraguay, Santo Antonio 
do lUo Abai:to, Pedro Segundo, ~antissima Trin
dade Rosario do Rio Acima, Caceres, Rosario, 
Chap'ada, Cnyabá, :Miranda (representação), da de Nona sessfio preparat.oria em 7 de De· 
~lato Grosso; e uma representação contra a eleição zem.bro de 1878. 
de Ponta Grossa, da do Paran:í.-A' :3.~ commissão 
de inquerito. 

Actas dos collcgios eleitoraes e apuração geral, 
com uma representação, do. Porto ·Imperial e 
Arraias, da de Govaz ; Corumba e Parahyba, da de 
~'lato Grosso; Barrn Longa, e apuração geral da de 
Minas Gerae:;.-A' 3." commissão de inqucrito. 

Officios : 

Do ministcrio da fazenda, do i9 de Outubro 
de 1877, em resposta ao de n. ~ U7 de 27 de Março do 
mesmo ::tnno, informando o requerimento do i, o 

tenente da armada João Clião Pereira Arouca, 
sobre vencimentos c vantag-ens como piloto em
barcado nos n<wios de guer1·a.-A' qtlem fez a 
requisi<;ão. 

Do ministerio da agricultura, commcreio cobras 
public11s, de 18 de .Maio de 1878, remettendo copia 
do orçamento feito pela inspectoria geral dns obras 
publicas, para us obras do pa~o da camara dos 
Srs. deputados. - Inteirada. · . 

Do ministerio dos negocios do impcrio, remet
tênU.o copia do decreto n." 6729 de :1.0 de ::Kovembro 
do :nmo pass_ado approvunuo as clausuhts do con
tracto para a navegação entre o j)Orto do IUo de 
Janeiro e o de ~ew-Yorl.:, afim de ser tomado em 
consi4eração.-A' cornmissão de eommcrcio, in· 
dustna e artes. 

Do mesmo mini!>tt;.io, de~ de Outubro de iS78 
remettendo um officio do presidente da provinci~ 
de Mato Grosso, acompanha de de uma represen
ta~ão de varios negoeiantes de Corumbá. ácer~ <lo 
imposto creado pelo§ 28 do art. L o da lei provincial 
n.o õ20 de ii de Julho de 1877.-A' commissão de 
fazenda. 
. Uma representação dos membros do .directorio 

ltbe!al da provincia d~ Goyaz, pedindo que seja 
rectdlc.ada pela cnmara dos Srs. deputados a apu~ 
ração geral dos votos nas eleições da dita província. 
-A' 3." commissâo de inquerito. 

Ach~mdo-se so~re a mesa os diplomas dos Srs. 
Antomo Eleuter10 de Camargo, José · FraT'.~isco 
Diana e ~ui~ da Silya Plõres, deputados eleitos 
pela provmcm do Rto Grande do Sul são remet-
tidos á commissão respectiva. ' 

I>RESlOENCIA DO SR. FABIO l\ElS. 

SUIIrMARfO. -Discussão da ac.ta.- Rectificação do 
Sr. Illacedo.-EXPEDIENTE.-Parecer da commissão 
provisoria.-Sorteio de um membro para a mesma 
commissão.-:-Discurso e requerimento do Sr. Nas
cimento Portella.-Discurso e additamento do Sr. 
Antonio de Siqueira.-Discursos dos Srs. Nascimento 
Portella, Cezar Zama, Horta de Araujo e Alves de 
Araujo.-Pareccres da l.a commissão de iuquerito 
sqbre as eleições do Maranhão, Piauhy, Ceará e 
R1o Grande do Norte.-Parecer da 2." commissão 
de inquetito sobre a eleição da Ballia.-l>areceres 
da 3.n comnüssão de i.nquerito sobre as eleições de 
Mato Grosso e Paraná. 

A's H horas ·da manhã acham-se presentes os 
Srs. : Fabio Reis, Ser~io de Castro, Moreir:~ de 
Barros, Antonio de Siqueira, Frederico Rego, Fran
ça Carvalho, Nascimento Porteila, Camargo, Vi ri ato 
de Medeiros .• Santos Pereira, Prado Pimentel; Silva 
Maia, Buarque de 'Macedo, Alves de Araujo, Bezerra 
de Menezes, Mariano dn Silva, Frederico de Almeid<1, 
Ildefonso de Araujo, Almeida Couto, .lo3o Brigi.do, 
Luiz Filippe, LiJJerato Barroso; Frank1in Doria, 
Horta de Araujo, Cesario Alvim, Souza Lima. 
Macedo, João Mendes, Cruz, ~fello Franco, Ailbnsó 
Celso, Souza Carvalho, Souza Andrade, Danin, 
Franco de Sú, Theophilo Ottoni, Joaquim Serra, 
Barão da Estancia, José Caetano, Bezerra Caval
canti, Assis, Freitas Coutinho , Zama, Bulcão, 
Tavares de. Mello • :Martinho Campos, Flores, 
Diana, Manoel de Magalhães, Joaquim Breves, 
Marco1ino Moura e Malheiros, abre-se a sessão. 

E' lida e posta em discussão a· actà da sessão 
antecedente. · · 

O Sn. l\fACEDO reclamn a iliserção do seu nome 
nella_, visto ter estado presente á sessão . 

O Sn. PREsroE~"TE declara que a reclamar.ão do 
nobre deputado seria tomada na devida ·consi
deração. 

O Sn. 2.0 SECUET.uuo, sen·indo de :f.", dá conta 
do seguinte 

EXPEOIE~\TE. 

Actas das elei~ões das parochias de Queluz, 
S. Bento de Sapucahy, S. Sebastião de Tijnc..'l, 
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l'reto, Bethlem <lo Descah·ado, Santa B:lrl.J~ra do I ~ lido o seiuintc 
Rio !'ardo, da província d e-:). J:>ao.J<~.-A' ~-· ç OJTI · .,_,1U3,:.:n D.\ comu&<.\<> f'UO\'J3ilr.t.1 • 
mis:'t.i""ío Ue in11ucrito. · 

· Acias dos collcgio> 'eleitorne> d3s parochins do j A comm.issão de que tramo a.rl. :.;,• o.io r:>:;imento, 
Bananal, Areias, Lorena, Guaratin~uew, 8. Jose em cum primen to do que roi resolvido pot· esta 
de Campos, Rio Claro, ltio No,•o, Brota..•, <la. pro- au g usta e:Hllara, 3Jlr e;:ent.\ a list~ quo se~e. 
Tine-ia de S. l':u!lo.- A' "'""zw cammis!:.:l•J. ao; dopuUulOs, cuja_ eleir.iio_não t< eoute:;tada; ::sflru 

<le servi<· no sor teio a que se vai proc,~det· j)[tra 
~lllJsti!Lti(:ão do Sr . d~putado O;;orio, cuja dispensa 
de membro da :1." comm issüo d o iuq ucrito rol 
concedida pela me$ma o;amara. 

O!licios : 
Do minister i<l dn agricultllrn, comm.::rcio c obras 

pulJlieas de 20 d e ~ia.io de 1Si8, rentettendo o d e
creto n. • 08iííl ele 9 de ~brço do corrente anno, c 
mais pa~)eis relativos ao pri \•ilegio concedido a 
James \\ ill inm D11tlcr para' int roduz i; no impcrio 
u1clhoramentos em apparelhos <le sua Invcnç.'ío, 
destinados a m old:u· tubos, e sua applic-3~-iio na 
perfur:l(;:io de rooh:t e outros llns.-A' <--ommissào 
de commcrclo, indu>tria e orles. 

Do ministcrio do imp8!'Ío de 6 do Janeiro de 1878, 
remettcndo nm olllr. io de '• de Dllzembro em que :1 
Illma. catMrn municipal !la côrte pode a.pJJrov~r,5o 
d o neto pelo l(n al re~olveu cr~r u llllogar de )lre
s idcnte para a commissão de empregados da mesma 
corporação, incumbida de pruceller ao :~rrolamento 
dos tributarias municipacs.-A' eommissão de C(l.· _ 

maras municipnes. 
nO m esmo ministcrio de 2i ele Fevereiro ele 

1878, remottcndo uma represeuLl<;llo mu que os 
émpregutlos tia secretaria do governo da prov ineio 
d e Goyaz, JlCUcm que seja con\·cr lido em lei o ll ro
j.:eto <!UC dâ nova classific.1t.iio ;ís província~.- A' 
comml.;s::io de asscml.Jleas pr ovinciaes. 

Do mesmo mini"erio de G do AgosiO d e :1878, 
remetlelluo dous o!licios dos pr~sidcutes das pro
viuci~s d.G Ser gipe e P~rã, este de 21 de Maio, sobre 
a l'llCU~a de sanccão, e aquelle sobre a smpcn siio da 
pu!Jlica0Do de _liis provinciacs cot1sidoradas offen
si'Yns_ d:. constituiçrlo o l ~is goraes .- A' 111esmn <.-om
HllS5;iO. 

Do mc.'lmo minhllcrio de H; de Xovembro de 
18i7, tcmcltcndo um omcio do presidente do lb
rauhão, datado ele 8 de F evereiro do corrente ;ulao, 
:lccrca do :lch> da as>cmbl~a le:::i::lativa u:J. tlita pro
Yincia, CJllO tr:m:-õft~rin ele :t da 1-faio i)ara t1 de Povu· 
r l'i ro o uio do sun Í!l~tallar,<io .-A' -me>ma COnl · 
mis..<l:ío. 

Do bnch~rel "m direi lo ~Iisae l Ferrcim Penna, 
r CJll'CSClltnnclo eontra a Ynlidadc d,> uiplom::~ doi de
putad o ;;er:.l l':::pctlitlo no ll~ch;u-el ! Os•.' F<'liCiauo 
llor~, d~ Ar:tujo ~•eb c.1111:tra mnnici;Jal dn ci rlndo 
ola Y ietoria, J1TOTincia do l::Sr•i r ito Santo.-.-\' ~ . • 
<.'Ommi~'-"io de inqu críto. : 

Do presiden te da provincia do Rio de I:m eiro uc 
5 de Dezembro de :1878, l'Ollle ttendo as authentiCliS 
das actas da e le i~.ão de deputados geraes a que se 
proccd~u n o collerrio d e S . João da narra, e 3 d~ 
eleição priwaría ele S. Sel.Jasti~o de Ita.bapoana .- A 
mesma commissâo 

Protesto dos eleitores o:l3 parochia ú:~ cidade de 
l'ara·catli, em Minas Gerac~. ~ontra a validade das 
eleições d~ eleitores, em 5 de Agosto elo corrente 
anuo, nos paro~hias do Guarda-mor, Nossa Senhora 
de Sant' Anna 1los' Akgres e de Nossa Senhor:~ da 
Penlla_dc Buritr.- A'J.• commissuo de iar]uerito. 

Sala das sessues, ;:; do Dezembro de l tii$. -
B•w.•·que <Je JfMCdo. - L ilx:i·aw fJ!I)'rQ;:;o. - F,-,. 
tlerico de Almeida.. 

LJST.\ DE DE~~'T.\DO~ cu1.\. ELEtÇio ;:(\o -r.' ct>:>r:,;,-r.\DA 

Minas Geraes. 

Affonso Celso, l f3l'tin.ho Cumpo>1 Lnfayeae, Thco- • 
philo Ut!Oui, l.imn Duarte, FéliCiO dos :;mtos, 
Mello Franco, Cesario .-l.lvim . 

Mc!to Gro$SO. 

'llalheiros. 

Rio Grande do Sar: 
Flores, Diana, Camnrg-o. 

O Sn. P11EStu.s:-.--rro: ueclam qne vai se procede.
ao sorteio para m embro .. da 3." coaw~i ssão du 
inrtuerilo na v :ogn (lo Sr. Feru:mdo Ozo~io que 
obte·,cc dispen~a, o sendo rccothidã> as cedulas na 
urna, L' sorteado o Sr. Theodor eto So11to. 

O Sn. N,\.:iCm&~"N PnnrELl.A :-P~ço a palavra 
em t.empo. 

O Sn. PnBSlDE~"r" : -Terna pab v ra pela onl.e_m, 
mo>.deYo_adver(ir ao n obre tleput:~do •.)Ue sl> púde 
f;ollar em n egocio relativt> ú sua elei~\\o. 

O Sr. 1\'aseimento Portella : -Posto scj.: 
a I>rirueira vez qu<: me cabo a h onra de fallar >Jest.: 
recinto, c11mpri o llevcr de_examin~r as dispus;~iics 
reg·in1entae~ [>ora conhecer a cx.teu:<~o do pothW c 
faculúad'!.. que aqui I!IC comQetclll, c ass i :~umt~·s :tu 
ouservaçao tle V. Ex. , sauw quac.-; as utspOol~vc~ 

_do regimento, e (;omo U~veria occapar a ,~aen0~0 
da cnmar;1. 

Tenho de s ubmettcr :. consitletJêi>O d t• c.1mara 
d!ls Srs. deputados um r~qucrimt·nto, tcutle_nttl 
á alrrnmas inrvruta~ÕC:' qnc M! me f:t7.em prCClS\lS 
para" :t oeca;:ião, em I(UC n ~-amat~r tcuha de j UIJ;ar 
do d ireito com qu,, :ll( Ui mo :tprcseuto como ~epre
seutaute da provinda de Pcrnambnc-o . São tUfo r· 
mações <]ne requeri na Jtroviucia, 'J!IC alli uão me_ 
foranl dadas, o que IM pa_recem md1spensaveis 
para {1.0.0 a Cfillll\fU dos tirs . QejJUtaUOS ~OSS<l 
conhecer do modo 11or frue correu ·o proc<~~o 
eleitoral, e o!sse o!Jjecto está inteiramen te de 
accõrdo com :tquillo que o regi monto ~ncede: _ 

Entre as diver sas argniçijes fcit." a ~dllll~!15· 
tra.ç.ão d;:r. min h~ pro,: incia :.i.cc~·c.:1 . do pro~~~ 
eleitoral, dest.~cam-s~ du~s: :~ [li'IOlCJr:l resper~• a 
intt;"Jrveuç..tío do. ..forQn puiJiiM, v ~cgunda rele~.-e· se 
ao emprego dos dinheiros 11ubltcos peí:t ve!'IJ<•-
Soccor->'os p!lblicos. . 

Protesto de d iycn;os eleitores e supplen Lcs d:t fre- Nào IJW!rendo aventar perante ~ cama:-:1 •los 
:::uezia dos Alegres, em ·Mi:ras Geraes. cont.r:t a \ Srs. depu tados uma proposi~_;ão '!Ue ('Or ventar:• 
elelçãoda mesmaparoehia.-A' mesma eommissão. não ·püs..<a ;;er basead~ em pro~;a, nJo s~n~o far. tl 

.\. (1, .-TQ)IO t. -
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em !a•er ar~uir.l•'" infundad<1s, rc'l)neri !l_erantc I Anil'>,- da ~leirilo, rheg:oll: á proyiucia eresciuo 
::t th ('$Ourarh'~ d~ f,_zeJult\ de minh:~ 1~rovior 1 :t ror· num~ro •lo pr:ll/:is; ,. o presulent~ ele1ou !\ forr;::t 
t!dào ([Ull me. hnLilit;•:>..C:C a formar JU<zo.. puiJl!c~ Cól!l_!ll~IS 2?0 )11'~41as._ . _ 

.. , · f - , ~. -., . . .. , - 10- A OflJlOStcaO a~gu~ a adn\ltll>iraçao de ter em-
O tueu r~quermwnto 01 conccv~uv 110> >CoUin , I prc" adn n fo rro publica. de a U!r dividido e suiJ-

termo~ ( le ) : dh•filido em crescido numero de desta camento~ 
• ·, Q1,ma~ !"'"~'" de ~iulta c;ti ,. erm~ dcsta~~do.~ . por.diver~ps frcgueú as,ondc o parli~o con.se~·vador 

ft• ra da catHtal da ~roYmc1a, nos mr.zeo de Ju.ho c t tnhn m:us forçn c mcl l10r podm rcstsll r em 
A gosl o, c fJ u~l o numero de pro1;::1s do cada destoe~- opposiçiio . 
ruento.• O Sn. At'F<'I:<~o CF.r,so:- Quantas praças? 

Com 1·ehtt ,;;o ac. ;eg:undo ~acto, 0 nl~lt (~t;q)ucri· O Sa. !'üscnt.E,'i'O PüHTELLA : -Atll.r!HU· sc (JUC. 
t~l en!•l concebio-sc no; segumtes t er mos " ' : eleYavmn-~e a3.000; 

" Qunnto se tl•!SJl"lldt•u com >occorros pnblicos de Não posso dizer com certeza, c por isso requeri a 
Abril Je 1877 u )!:lrço de 1878, b~m como d tl AIJril :1 cer tidão. Quand" élht me fur dada ,·, •rue poderei 
l unbo c ''" Jul ho n Setembro : • s~ tis fazct· a Y. Ex., lla pergunta con' que me 

A t ht,,.•"Jr~ria de fazenda proferi u o> se;uinte$ honra. • 
despache.>. X o L '' requcrim~nto clisse (I<? ): O Sn. Arr o:<SO CF.LSu . - Y. Ex. y(: que is!o é 

< )i5u >emlo obj~cto de intr·I·esse particul~r·c _não · ex~ geração? . 
''~Wn:lo ~ ihesüurarin ha!Jilit:tda a dar lll!l "- ccrwlão O SR. NASCI:IIOYO Ponn:u .A :- Para verificar se 
no;: term(l;: pedidos, ~ú por ordem ;;upcrior podel"j honYc ou não cxageracão é que requeri as ínfor -
scr :tllendi~o.• maçvc>. . • · 

'-'io O!llro ret~nerimento den e> te dc.>pacllo (lê}: O Sll. Z .\M.! .. :- O nob;·e deputado <JUe pede as 
• Estando 3S conl;t> ainda crn licrui cl~c;ão, parte ioformaçiies, jio s~lJ~ mais ou menos o (}Uc houve . 

. nc the~out·o e ))ârte 3.qui~ n5.o s:~ pQUe da. r~\ eet·cidfio .Ao meno.:; U eise o eMtumo. 
p~dida. • O S1:. NAscr;m:-..,-o P o i\Tl:LL,\ :- Sei mais ou menos 

Fazendo assim a H1e.-:ou raria de:>~ndcnte a eer- o que hou1·e ; mas nfro é com i nform~õe.< particu
tid:.o .le m·dem mperior, ao meno> com rda~5o a lares que posso asse,•crar qualquer Cacto ;i eamar~. 
um dos ol~j ~ctos~ di1·igi n S. Ex. o St·. prositlonlc d.a Parn <lssev~rar, preciso ter provns, e niiO fil.I'ei 
proviucia outro requerimento ref~rmtlo !JUM> os ~sseverações neste recinto, mórmcnte a respeito dos 
r~qt1~r imcnt,•s <jnc h~Yia fdto, quac> o; despacho> negocio• de que me tenho occup~do, sen:ío munido 
T•'t' d lc.; obtidos o solit itando de 5. J<:~. que se da compcteute pro'' 'l. u,,fim apcuJs o facto llD.ra 
digna~~e de fll'ovidcnciar ·~nt Ot'dem a que a tl!c- .iustifiear o requerimento. · 
, ., urarin mo <lés>~ as certidões l'equcl'idn~ . visto que Antes 1a eleir,ão havia dous batalhões na minha 
clb fnzin llepeudente de ordem superior a certidão província, chc-~ou mais um, e a ala de outro e 
:t pn;:sar. foi elevada a for~n policial. Preciso conhecer qual 

Yi, porc·m, nos joroaes (JUIJ recei.Ji pelo ultimo o tot~l , qual o numero de prar.1s destacadas na~ 
l' ~'luetc 'J"e" rei'Juerhw.•uto dirigido no presidente diOcrcutcs localidodes. 
kYe o ;.•gniute d•!> pacho (lei) : Com rcf<lrcncia aontro(:bjecto arguc-se n admi -

llislra~flo ue ter ~ngmenlndo cxcessívun1cnte n 
• l\No~.:tt i ao ao Sr. irlSIJCclor dn lllesournria de despe:~·.~ com soccorros publico->, nos mczes de 

ía~.:nda . para att..:nd.:r ao s n[lplicnll te uiio baYeudo J'lllho e Agosto. ~ 

inconYeuicnte. ~ O Sn. ZAJL\. :- E acredib que fosse I>a.ra fazer 
Emqu~:1 1 o " tbc<ou":>rin, snbordinnda no ilrosi - clelçües ? 

d~nte tia p;ovincia, recu;~,·.-a dar a ccrtidijo pedida, 
f37.Nltlo-a JcriCndcntc cl,; "rdcm superior , 5. Ex. 
{;,;:ia dcpi!n1lente lh =•Prl'tÜl!:l'to da autor id~<l~~ in· 
i~t·ic,r ~ ~OnY(\U il!nda ou inconvcaiunci~ Ja~ crr · 
tidão. 
. t\cstos eoõld ir;~. 110rtanlo, _po!<So ter molivas 
~~ra receiar •1ue a tllesour-.lfi~ nao )>-,ss~ a certidão. 
.t;m todo c_,,o portem ha>er difficnJd3de:; nn nt>re
ci~<;ão da convcníeucia ou iuconvenicnei.1 da impe
t rada ccrtidiio, e ch~3':-trcm aqui os pupeis fó.-a. do 
ter,lpo em que a disc:.~.s;;ão for aber ta ncstn con1ar~ 
wbre o direito que me. assiste do r epresentar a 
minha. prvvinciu, c ~niâ·J par~ qne nessa occasião 
c ií.o m: falhe css~ elemento de prova, esse grande 
meto ue:oprccta~ao da camara dos Srs. deputados 
~ •IUe entendi (Jever sub mctter ;i sua aprec.i~çãÓ 
o requerimento que vou l•\r . 

Não Jlareça á i! lustre camara dos Srs. deputados, 
flUO procedendo por esta fórma desde já, empre~o 
meios de oppostçao. · 

Não; trata-se aJJenas de habilitar-me c á camara 
dos Srs. deputados a bem julgar do processo eleitoral 
d.t m inlla provinci:~o. 

Devo expor os motiyos que me determinaram 
~ r~er o· regw3rhn-ento. 

O Sn. ·N.\ rot:lll'-'I'TO Pon-r>:t.LA :- Niio posso ~crc
di~u· uem d~.ixar de acreditar, pois não tcn~o base 
11ar3 Julgar. 

O Su. z.,~:- Mas desconfia? 

O Sn. i'íA$CJ~u;.,.--ro PoRTELL\ : - Ê sempre licilo 
ilesconíiar a qneul está na opposir-'io . Y. Ex. se 
t>stivessc em oppcsição, p roval"elmcntc procederia 
CO!liO eu. 

O Sn. z,urA:- X a opposição , nunca receei a 
for~.n publicn, e até a re<Iuisitava •.. , .• 

0 Stt. N ASCI ~Ill~TO P ORTELLA:--cre io que O llObl'O 
deputado, . que me honra com os seus apartes, não 
tem por íim perturbar-rue neste Jnomeu to !lm que 
pela p rimeira vez occupo a atten~o du casa ; mas 
!ta du pm uitlir -me diwr que se t ivesse de reslJI)nder 
o coda um dos apartes com que hOlll"dru·me os 
membros desta cõsa, poderia ir mnito al~m, e falt:J.r 
.'lo cumprimento da ;cd \'Crlencia Cei~ pelo lllustre 
presidente, e ;is disposiçvcs regimenb es . 

0 Sn. AHO~SO CELSO:- Qs ::lp;!r tes !J.UC tenho 
d:~do a V. Ex. revelan1 :;ympathia e cons1deração . 
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O Sn. NAsr.JME.l.:To PonmLLA:-AgradGt;o muito [. 2.• Qtt~l o numero de 11raeas que contniha c. 
essa prova de consideração com que V. E:t. me Mstacamento de cada localidade naqu31le> uous 
honra. ·[ mezes na referida proviucta. 

JllascoUJO ia dizen,Jo: argúe-sc a administr,.~:iio, :1.• Quanto se despendeu na me;ma r•cuvinc ia 
de augmentar excessiv~mentc a verba-Soecorros com soccorros publi~os, de Abril d c< 1877 ~Mano tia 
publícos. corrente auno. -

Sendo a média mensal desta despcza de300 contos 1>.• Qual a despeza feita ua mesma pro1·ineia 
nos quatro primeiras mezes úu auuu tlc :1878, !.~w.lu lmnl:wm eum soceorru:s p ulJJieus d e .-\bril ;~ JuJllJu" 
Laixado essa média a 1.00 "onios nos mezes de Maio e do Julho a Setemhro do corrente ;mno -Sa[\·a a 
e Junno, elevou-se a 700 MlHOS nos mezcs dcJullw !"edacção.-Dr. Nascimento Portella. 
e A7~sto. , , , _,. . .... - -rendo pedido ap~lavra o Sr. Antonio d~ Siqucír<~, 

P .11a po~o~ conl~ee,;r .cGlll '·çtuade a exac,~d~o fica adiada <l di,cus<ão. 
dessa at·guu;:..to requer1 a thcsou.rrtrta. ft CL\tllduo - ~ 
no:; te;,·mos que :w:tbei t!.e ::mnuncii:H'. O Su. A:.~Fo~su C.tLW rer[ner ut;;cnô~ ft eonsn1-

Jã que na provincia me foi rec05ad~ a certidão, tada 3 casa, écllaconccdida. 
já que o despacho do pres!dénle e conce!Jido em Entra em discussão o requerimento d o Sr. Por-
termos de me deixar em duvidas quanto á possi- tclla. 
1lilidade de obtel-a, a solícito por este modo. : 

O Sn. Strti}IO DE CAITilO:-V. Ex. não tem <!Ue O Sr. "~'onio de Siqueira.:- Cmtt.J 
estranllat, é sempm essa a fórma dos des!lachos. deputado pel~ província de Pernambuco, dv 11u:.ü ·.) 

i ilustre o~~a~.lor pretende l . .;;lmbern -ser rcp rescntrmt~, 
O Sn. K.~$CIME~1·o Ponn:LL,~:- Qne mais queria declaro ~ cantara que y~to pelo rcqueriluento de 

entiin V. Ex.? Seria possivcl, suppõt·, que o pre~i· s. Ex .• )Wra que lhe snjolll pre~tadas não ,,í estas 
dente de uma Jlrovinci3, recusasse il• límine a infornwçües que pede agora, como quacsquertlut ras 
eertidão de certas despezas feitas, e" respeito das que ellejnlgue necessarws p:n·a esclarecimen to da 
quaes houvesse dnviªa? :Mas qua.l foi õ despacho? su.1 questão. 
< Qne se pa 'sasse, nao havendo mconvcm<•nte _ • , , 

Mas pergunto: quem devia ser 0 juiz da con- Os~. ~IAnTil"ilO C.-"r~s " ouTnos :sn~. Dl'lrt;unos' 

veniencia, de dar ou não a certidão requerida? I -Apowdo. 
Desde que se pedia a certidão a um poder de ordem I O Sn _ Al'Tmno DE SrQUErr~\ : -Eu, qu~ ti v~ 1 
supel"iOl', como se pode admittir que esse po1lcr honra de s~r disdpulo à e S. Ex., firr neL porém; 
tornasse dependento o seu despacho da 3flprova,iio sorprcndiJo venr!o-o razet• de·lUDà phrnsc tnbclliôa, 
ou nüo approvação de um subalterno dando-lhe a cava\lo de batalha de sua argttmcntação; pois, d i: 
compelcncia de conhecer da conveniencia ou in- S. Ex., que o presidente de Pernatnbuco negou-lhe 
convenieneia da certidão pedida? informacões, porque no requer imento <[UC a> pedia 

o su. Anoxso Cl!Lso :-Era 0 poder coulpe- d_espacli?n, mand.·m_do que o inspector àa thesottr~l-
tentc na as desse., ca•o t1(W · hmwesse mconvMW1He. Escl 

0 S~. NASC!Mil~TO Pon~ELL.\ :-Pcruue-mc O nobre phrasc ultima é Wbelliôa. 
ucpntado; pódc ser que estej~ em erro, mas estou O Sn. AFF01<SO CELso: -É phrasc ue tarifa . 
em )lerfeita boa fé. Pa.rece·nuJ q·ue opn:sideute da O Sn. A:'no~ro DE SIQ'U"EII~A: - Esta i.! a phra.se U.o 
província era o competente par~ conhecer se havia que usam os prcsiJenles de pr ovinc\a, quando >•l 
ou .nüo convcnicucin em dar-se-me a certidão tiiri~Nll aos iru;~cetorc> de the3ourari~ ou :t qu:tl· 
reflucrida, e não deixar ao tlicsottrciro o arbítrio ~ue~ outro funccionario sen depe ndeu te, a prop~> 
dc dar-me ou negar-me c~sa cer lidao . .sito do pedido de informações, o qnc importa a 

Em todo o caso, úcstlc que o prcsidcnt~ da pro- autorização destas . 
vin~ia declinou do ~i a attret:i~ç;],l do oom·enieucia AdmiJ·a-nns, portanto. que o illustl'e orado1· 
ou ine01weniencia, da pos~ibilidade ou impossibi· I venha :Jqní estranhar um Jaet!l lão conhecido c 
lidade' dc se me il:Jr:>ccrtitlão.<•tornout•stailepcn- ltsanl, fncndo disto, como d tsse, cav~llo deba· 
dtHll~ tk uma :ml•>rid:ulc s uhaltcma, tom jnstiti- tall1a. , 
co<;~o o rc(ruorimcuto que ~ubmeuo ú decisão da Quanto ;, fot'r,o publica c á dcspeza conuOI!<!<H'ro> 
camara. aos nn~cllados da seeca, o illustre or:~dor escolheu 

Tenho exposto os motivos IJUü 11\e ilctermina· llous n)e._zes , qu~ s~o justamc~te os da época e~ei· 
rnm a tomar a ·palav ra neste momento; 0 se tor~l. Eu dcscJana ~~e s: ~x. t"·esse, esc~ lh:d·l 
occu .. pci _a at\~nç;lo da c amam por mais tempo do m~10r numero de l~ezc,, po~ excmi?lo, d:,dc ~· nctfil 
que devta, fot para responder aos apartes a qne me ate Setembro, porqu? então vc.nfic>r ~c h> a que 
cumpria prestar attenção. motl YOS de ordem drv.ers~ e for~a m~2or dc~am 

lo<>ar a que a provmcm de l'ernambttco pcdtssc 
~fando á mesa o meu requerimento, que julgo mais abundantes snpprimentog rlo soccorros. 

es:tar nos termos do r eg-imento. ConlO é s::tbid.t) de to1los, Pcrnambucc teve, por 

E' lido, apoiado e posto em discus~ão o seguinte 

REQUEnDIRXTO. 

<Requeiro que se ~aliei te do governo ns seguintes 
in formações : 

L• Quantas praças de !in~ a estiveram 'llestacadas 
fóra da capital da pro\' Íncia de Pernambuco nos 
mezes do Julho c Agosto do corrente anno. 

muitas e Ultlll3.S vezes, de fazer fornecimento :ís 
suas irmãs do norte, bem irm~s t am!Jem no infor
tunio. 

A proprin cas:~ u e Figueiredo n esta ciJrtc foz por 
muitas vezes fornecimentos ao norte por intor· 
medio da casa Amo rim de Pernambuco. 

Foi a!ll o celeiro a que o governo por divenas 
vezes soccol"reu-se para fornecet· o norll!. 

Quanto á for~a publica, o illustre orador sabe, 
tambem como eu, ')nautas vezes, durante aquella 
terrível e horronda. crise da fom e, quaud<) m1lharcs 
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de famil)h•~ invãdi;lm .:H }tO\"O:l~0üs adj:lclm~~s a 
capital! foi li..:·i~ú rt't:Ciar pC'I~l ordem e paz pn1Jh~as. 

Em U"!n per~o.Ju tão :morinal, tttmndo a ftHlW (~Un· 
yu~sj,)na\·a i~ <lt:51oc:n'á populaçUc~ intcit·:l~, o g<l
YCl'llü, de,-,, <lí7.d -o em honra d;•qudJe~ povn;: <lo 
n-orte, conftnu a o1.·Jen1 mab ~la indo I e p;tdfica dcl!cs 
!lu <IIW !la l'vn;:< JHIIJiie~. (AtJOiad{ls.) 

Esta ,~ <.( ···.:er~~(:i d~~ : & o ~ll~l.ual gw;rrn o qnizessc 
distl'iJJuir for~·a pe1o~ coll•!P:io:' elcitoracs teria tjdo 
ianàrnnento i..k ~ohr<t para fc1zel·o. 

Port.·wto, .o. infOl'Ja:•atiío (lU-e pede o iHtHtr(~ oratlor 
~obr0 o nunw!' ~-, do 1.1ttl1~a~ que n:H1uelle tempo 
for~m llc='lacaU~l::- para' o centro da provincia não 
sern~m abso1ut:.uncnte part~- t1Sd~rccor a marclw do 
processo ~lcltoral: poi~os I_not-jVO$qncqcca~ion~l·am 
~~~~o movnnenLo de tropa 1úl';-.rn <"\ elle nlh!ltamente 
estro:mhO>", como b~m Sãbü o illustrt:: orador, que lü 
na prúYincía :.:'m sido t~~!l'llHHlha dil<llltll:t cri~e 
'LCiTÍY('!. 

Quanw ü tlc~püza ~ felt::-t eom soecorro:::;:~ o qne 
·~·Clbl:-t ·e f!U~ ~ adnal a~m.iuistr~u;ão })l'OC~deu ~1 
1!-:"~e re:\pCito U~ ntüdO lUUl clÍ\"CI'3(1 dil:s ~lntCI~lOl"C.'l: 
supprhnindo :1 corren1c lnet.allíctl qut! estas havinnl 
<l>t~beleeíd•) l'nrre ,., thesourm·i;l c as popul:~çucs do 
eent.1n. onde nada havi~ n cmnrr~•r. 

O :~r:tn:d pr, ·:~-i dente til~ Pr.rn::unlm co ha il.t.\ ;1 ~~h~ 
~~e5pe.ita, ~t·r mtnue.ioso em ~cu relàtorlo. Eo o 

de vir f<ner :1qni C:lYallo de b~talha, e ainda mni>. 
vo1' pn.la'"frns ta])c1liún.;~ · 

Disse _e repito, j:i <lll" o noLt·e deput:11l0 Hle for~:.. 
.o, re!li!Llntlo. res:th·<tr-mc da censu ra. tpH~ procurou 
fazet·, ";zo mesmo tclll!lO do tnodo [lO!'<jue se julgou 
autorizado a <'Stranl!:u· mell proccdi me:lto, anto ri
d;ule rpw não lhe ront11SJ.ó, c ~JUC: tl'Ye out~ora. 
"onlo hoje, por<Jue quaesquer que sejam as re: 
Iarües e a posirno flUe occurw, ~ fJU"Iqucr é licito 
apr~cior n:eu l}roceU.inll.!ntu Uo moUo r1u cju1gar 
conven iento. 

O Sn. ~-snGto tH: C.isTno:- E: t'CciL ~roeo. 

O Sn. XAsCBir:2'""Tn PonTELL.\: -J:i (1 uc l· n~r.:.es~ari t • 
:rosalvar-mc dcst<-~ ~~rguiç;i.o, que HW parece iufun
tladu~ s•~Ja-Jih~ vcrnlitlido rCJlroduzlr a~ razõe~ 
jas.ti!ir!:.•th-:1:-:. de me.u requ~~rjlw.mto . 

. Disse ~na Y _Ex., Sr. pres idente, c.:w~ nohrc~ I cleputo.uo•, 'iUe tinha requerido ,, tlwsout•arin ue 
fazr:·.nda !I~ minha pro1•incia as cer ti dõ es constante~ 
du meu retjtterünt nto ~ que- a_ tlH~Son r~lria tin h a 
pmf~rillo os dest•nchQ~ que li:. f(Ue nes ta~ con
dições me tiaha <lirigiuo á atuoridnd c superior, <.lc 
<fUC <1 mcsmn thcsouraria f:~r.i a depender a con
~e;são ilils certiclüt•s r<xpcl'idas. Tive cnlrctanto o 
cle>pacl!o de que ja dei conhecimeuto i< camara :-

e~J)el'ú. .. , 
VoiO, p<:•t!<lnl~- por e;te pe.litlo uc iuformaçve", c ' 

vetaria. por mnitos outro>. rruc o illustrc orador 
pc.de>se aprcsen~::r. 

que meu requerinwnto fósse <le1·olx-ido :\ th~ou
l'aria de fazenda para d-~ r as ccrtic!Ues, se nã0 

O Sn .• -uro~:~ü C>:cso:- Fa(;:t um ~aditamento. 

O Sn. . ..\.~:·ro:,Jo nE S!QtEm.\:-Volando, a<ldiciono 
ão requc1·im~~1!o do iHustr·.1 or!tdor: o seguinte 

llEQt:Ei":.DIEXTú. 

' Acrescellle->e ao requerimento ao sr, Portella: 
or..de di::.se 110~ mczl·s de Julho c Abosto~ l~n-so-
Junho, Julho, }.gosto e·Setemhro. · 

Ontlc '~ JL...:..a,, Abril 3 Jun.lw ~ tle Julho a Dc·
~cmbro, •lig-a-;e- % S;•ten\bro tle I.Sí7 <\ Set~mbro 
de 1SiS.-. .J.,Jtonio de Siq1wim. , 

E' apoiaclo e posto em ui;cussão conjunctamcute 
com o do Sr. :'l'asdmento Portcll~. 

hom•esse inconvcn i ente. · 
Não tendo certeza que ao tempo d e <.liscu tir o 

meu <lircito nesta catnara cs til·esse munido <In!< 
provas nec~s-.sarb:s., recorri .á canwr~t dos Srs. 
deputados par:• que no interesse della e meu, 
porque não podemos ter outro interos se, ,cn5o 
vcriticar com todo escrupulo e justiça o pro"esso 
elei!Ot<ll àc minha rrovincia, appr ovassc• meu re
~uerimcnto, il3bilitando-se pQr ~~ ~ modo Jmra o 
JUlg:mJCnto fJUe tem de proferir. Nilo foi portanto 
para fa2er ;u·g-uir-õc~ jnfnndadns, n•~ r n cav(lHo do 
Lnl<~lh<~ que refm·i "s pulavras tu!;clli ims con.>tante~ 
do mett requel'iu\ento. 

Feitu~ e~l.:::-; ~)lJservnr,õcs, Sr. Jn·csit.lcnh·~ nfit"t 
querenüo abusar do tempo c da :l tl~D I~ão th~~ta 
.augusta cam:u-:t~ nilo entro ~~znoui1'as {·n n:-:.i{le-tncü~·::::, 
u que nli;:i~ pode a'li\ fotcr, imitando o lll('" u ílhÍ~ I n : 
(~üntcmlor, a ·respeito do p rucesso eicitoral da 
província de Pernambuco. . 

Entt'~l:mto, devo pouú.,r;u· ao nob t•,, dqmtadu 
~~ S1•. Na"CiJncnto J.•artella:--Sr. pn.-· qu~ falt:-t~J!H~ fu.nUon:Cnro p:u·a tl izt-•r, ,·omo d i~~e ~ 

s~ilenh~ , ouvl eom totb attonr;ão c gnat·:let perfcit.o que 0 governo intpê ri;d tinha connado dt.! 1 n ::ti ~ n o 
s!lenciu ~ 1utlo •(lwnto f<~llou o no!>l'é tl"ttuta~o. espírito de ordem d:<s províncí~~< <.lo aor ~c , par· te r 

.-\o :- nb:t:ctt~ .... r •. , . cam~ra· dos ~r;-;. Ul}J.nr~'c1os () rnandado p-ouca fot~a ~~~ll'~l lá. O noJ.trt' (k putn<.lu ~e 
l\~~tncrimcntu •·:n Uiscu~t'i'to,. e~laY.l Jonge de f)(;llsar ~ lHl~:Juou. u governo il1lpel'ial ntio-pn~d~anl endar 
(]":l•~ nlg uc ::n l! ~!~ tc reduto pw],~Hc ~'Stl':lJlh:Jr men ·força p:lra es~ll=" Ilrovinda:', e u jtl c~pirito ordeiro 
J•roecc.limont·"• · m<ts· e~Lnvu rc~crnldo ~lô no.brc ten1 siUo lnnt.."ls vezes pro·vado. 
dq~ut~<lo, qc;,~ a'~"bou de fallar , e qnc f o~ o pri, 
merm ,, '~ l· c·J"r"r <JUC pelo mru requenmeato O Sn. A~--r0!'\!0 DE SrQuEm.\:-Fui o <!Ue ~ll d i»C. 
ítütarl:t, rccó~~~!:mdo !l. sua t]Unlidadc de dii;cipulo .. O Sn. XAsCUl"E~'to- Pou·m:r,r ... A:~Dis;;c que. a l"útCil 
'l ue roi me n, ~ ~ snn l•OSi~ão de nov o taw,hcm nc~1a tinha sido pertnena . • 
camara eo.,.,o eu, ter oecasião de .estranhar que eu. o , 

•ot ' b I -· ' 1 b lli- ' . '< f ::>!L .A~"'O:oiiO DE SIQ\:i;li\A:-X5o r cr,,.·i·mG :i. 
~aS~ií;J~ ;.';,'\d~·:~.3 ' •u> a c oas_. qmzc, 0 azer . neces,;rdade ou urgeneia deJla . 

Fora ;n·cci~o ter esrJueciuo o motlo por que jus i O Si\. :\.\5CI"E:sto POilTELLA:-E>timo qu e o seu 
til!quei o me" requerimento füra preciso não · ter 1 ~v~rt0 venha e>cl~recer o .<wu rcn,;~ntento, pnr<tll" 
ouvido .o '!"!'eu u~sse, c 1.11\·e~ mesmo. ter tortn-~ us P>:l"vr"' vrof!:'rida~ por\'. E-,:. pre.<T<J.Yarn-sc a 
rado mmha mtet:r;~o , o qoe n;,o posso attribuir a es5a mtcrprem.;.ao. 
q~cm o~tr'o~~/o1 c;na ta.nta docilidadc meu uiseí- O nobre clejmtado em rc.<p ost" :w que rn disse 
p u ! o, r~-orda~ao ~ett~ QC!o nobre d epuwdo com l quanto a :~b ll~Os no nug-mcnto d•, forcn publica, 
satJsf~ç.,o paro nllm, fora P~~ct~o es(juc_cimeu~o c ue dc.·spez.o. ,, referin·s~ :~o que rousts do rel:•torio 
completo llc !udo JSto par~ :lllllbnlr-me ~ mtcnrao do presidente da pro\·incia. 
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Já S. Ex. sabe o f!UC ahi Sü acha, j~ :<e mostra tilo 
o_rlentatlo a r~peitu Ues~:l peça ofiichl1, C!UC ba cl~ 
•cr lida na·assemb!éa IJrovincia!, a t7 do corrente! 

(Ila wrios apa•·te.<.) 
Mas é inteir-dmente destituído de fundamento o 

<JUC se disse em relação 6s adroinistrar.üc.s ante· 
ri ore'. Estas vroeeueram CO!l\ todo zelo, com 
tollo escrupuJo •.... 

O Sn. ZA.'r.~: -Isto havemos ·de· liquid:tr em 
tempo. 

Out:no Stt. DEPUTAno : - O nobre deputado é 
SUSJlCIIO. 

O Sn. N A-'' CD.lE...Yro PmrTEJ,Li\. :-Então poderia 
ta!llbem dizer (!UC o meu nobre contendor é dUíJia· 
mente su~vc.ito em rebH;ão á ~dministraç~o actu..'l.L 

U" Sn. DEPUT .I.Do :- Os f•ClOS se encarregarão de 
demonstnr " verdade. 

O Sn. ':i'.\Sl;tMll~TH PoRn;LLA. :-Portanto, venham 
as lnform:tções que t•edi, ampliad~s pelo requeri· 
mcnto ào nobre dcputuc;o , u!im de podermos 
conhecer a verdade. 

l\ãa tive erp. vist~ impugnur o requec·imento 
addítivo dl! S. Ex. COin ::ts: considuL'a~üns liUe. fiz, 
<rue não sei se suo permit.tidus pelo regimento . 

VozEs:- São. 
O &n. JíAsc:mE~--ro Pon·rELLA :-Fol~omuilo (JUC u 

. tlisposição regimen tal permitia. Etn todo o ~:Jso, 
tenho cumprido meu dever, e não you al~m. Temos 
occas ião opportuna, se ao informar,ões vierem, para 
agitannos estas matcrias, durante a diseussão que 
tem de ser aLet·t.l neste recinto. Entiio o nobre de, 
putado·e eu poderemos averiguar de que lado est:'t 
a Yerdade, e esperarmos a decis~o a lfllC tivormo5 
direito, e que será proferida com t ada a justiça que 
esta :tUg1Jsl.a c:1marn salle fazer. 

O nolJrc deputado se con hecc esses factos, se vem 
d~ ~UU pro\"in.da:r SC ahi U!' pre:o:ciJc!ou, püde S(.,.~ 
não con1 Uocuuumto$ oflici:le::': [tt' lo rnenos co1n p'ro
va:; cabnr.s, levt~r ~ eonviet~o da earn ara d tt'eonhc~ 
cimento d~~~l.!'s :.~h usos. 

O Su .. ~.\~u::nENTQ :P.mnELLA :-O nobre. tl~;nu radü 
pct::nitt!l. uma obsen':u~rro : 11ão soube tios i-equc
riuwnto.> que Já fiz! 

O Sr.. ZA~!.\ ; -Eu ouvi o n obre deputado ler 
os requerimemos que 1:\ fez, e os despnchos uel!es 
profe~idos. ~~~s d':tlli não se segue que o noure 
deputado nua pudesse ter oi<ti<lo as infonn<~cões 
crne dcsejaya. · · 

E pergnr.to ao n(•bre d·~pntado : como poc1ert::m us 
obter ess:•s inlormações • tem o nobre cl ~put<td(• 
eerteza de 'I"'' todas as cont»s já est;Jvam preswdu;; 
peran te a t!tcso urnria ? 

O Sn. ~Ascr~rE~-ro PmlTEI.LA :-Sinto que a di5-
posiçiio regimental não me pcrm itta ainda ü1llar. 

O Sn.. SEnGJO nE C.AsTnu ;-PUU.e f~-tlbr sob re t.1 
additivo. · 

O Sn. ZA!oiA :~Já Y<i" ,•;mat•a quo estas inJor· 
tnações.nuo podem adian .. r idéas ; com ellas n u> 
nUú fucilitaremos á cornmi :ssilo Yer i1icadonw cxalllc 
dils eldçlíe;; de PemamLucG. Se o uol.Jre deputad~ 
sabe algum~ cous~, .:-c .t~m. inf~rmações, púcle 
fomecel-as u commtSSM, Ja drscut mdo a materin 
perante a commissão, jú discutindo G p~.H·ecer. nestt: 
recinto, porqno elle terá, segundo penso, di seu> suo, 
avaliando-se então os faetos relat ivos ú elcicão c ú 
legitimidade uos diplomas. · 
P~rece-me que )sto niio poderi. ter logaT n~s 

ses~oes preparatorras, porque do reconhecimen to 
ou não do nobre deputado resultara uma nnnulloçõio 
de diploma, e essa annullaçiio nilo poderá ter Jo~ar 
senão depois da camara constituída. c 

Portanto voto contra o requerimento: por julgul-o. 
O s .... Cezar Zatua:- Sr·. presidente, me inte iramente inutil, por não adi~ntar d<J modo 

parece que a e<t;J uiscus,;;o falta o sal ela OJipOr· al • um os nossos trabalhos, c porque a camara dos 
tnnidade. N~o entendo ~em do regimento· não o Srs. d~pntados não t•úde ticar de ln-aço:; cruzados, 
~sludei aiuda; mas ]lenso <JUC a occo,;fiío opiwrtumt 1mra decidir uum q11rstão, :i espera IJU'' essas 
!J3l"a discutir-se o requet•iwcnlo do nobre deput:~llo r nfomra~iies sejam petlitlas para PcrnamlJueo, 
por Pern:'lllliJUCO n{io er~ em ~ess!:io prep:Lr~torw, I venl1am de lü para _ '-Hflli_, e s em f]Ue se J:lO~st 
<JU!llldo esta assemb!én ainda nilo ost:i constttuida. mar~ar o tempo !Jr<!ciso a es ta v ia:;em de tda c 

Pou.:tnuo assim, decl<•ro <Jo nollre deputado que I volta. · 
YOto contra o seu requerimento. O ~n. ~I.SCI:IIE~--ro l~ORTEI.LA :-Ntio pedi <[llO lie.as-

l.il[ Sr.. DRPUT.\Do; - E o additivo ? se adtado o rcconhccnncnto. 
O Su. ZAliA; - E t:unhcm cOlllra o adtlitivo •lo O Sn. Z.~>tA; - Perclu~·mc, o adiamento r• 

nobre Sr. L• ~ccrctario, ele ctljaopiniaomcaparto. implicito, desde que o notJre deput:Hio "SSIJ,·er" 
Qual (; no rundo n alcance tlo requerimento? o que ess8S infot'tHa~ões ;;fio neccs$OfÍ:lS para que '' 

•1ue qu~r a no!Jrc <lepnta~o ? Informatões para ca~l~!a pos,;a, c<Hn acerta, delib,,rar a respeito da' 
csclarcctmento àa comulls~ao, r1ue tem devcrílicar elerçoes uc Pern;uuiJuco. ?.lilS se o nobr•~ depulado 
!ls ~icieões da pro,•incia de P,ern;cmbuco. o nobre não se importà 9ue a c;..~mara ddiiJerc antes de 
cloputaclo allegou f{UC em ~0:1 pruvinda não pôde chegareu_l CSS:ls in~·oriD;a~õcs que pede, entuo uíudl• 
obter sernclhantes ~clarccnnentos; t}Ue(·,_ porta~~ tu, o r oqucr1monto e JnutJl nestã parto. 
que ~ camaro _cons1ga do governo ~e~tral _aqmllo o SR. BUA.RQUlH& ~Bcr»o:-DesdD que declarou 
q~c ~· Ex. nal) alcançou da ndrntmstrnçao pro· que não é pal"3 verificação dos poderes, uão podia 
vmmaL. . _ . . r~zer o se11 requerimento em sessão prepar;:;.tori a. 

lias ~ ' rerJJlc:tçao de poderes e m:~tcnu urn-mne ... ~ 
e cmquanto manda -~e lmscar a> i nfo rmaçües pc~ C! !in. _:N ASCr~'(TO l'onTllLLA:-,.Já de~lar~i que era, 
didas no requerimenw, poderemos deixar de tratar e so ass1m P.odra apresentar o reqnerrmento. 
do reconhecim ento das eleições de Pernambuco ? O Sn. Z.uLI. : ...;.. De accôrdo com o nobre 

Demais, o nobre deputado j á não ê criança; sabe deputado que acaba de me dar ~ apar__te, declarei, 
J•erfeit.~mente que os. esclarecimento• capazes de I logo ao c_ome~.ar, que a esta dtscussao faltava a 
llem orientar it camara niio hiio de vir do "OI'erno opportumdade. 
porque s~ houv~ :tbu.<os de dinheiros p11bl i~os, esses A roateria é daquellas que não devem ser traJadas 
~tbusos nao poue!ll con,tar das rejlarticvc~ publicas. nas sessões preparatorías. 

\. 
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O Sn. Dur.c.'io :-Essa é a verdade, esta.: a minha 
opinião. 

O Sll. l'nESlDEC'<t'E :- ()bscn •o ao nobre depulado 
quo a camarn ''otou urgencia para (JUe se disculisse 
o requerimento. 

o s~. Z.\l!A :-P•Jrdôc·me o uubre pre~iden.te, 
não vi o uobrc deputado .requerc t· urgencw, Vl·O 
só pl'úir a palavra pela ordem para apresentar um 
requerimento. 

O Sn. i\.\sCmE~TO PoRTELLA:- Quem rer1uereu 
a ur-'enr.ia fo i n Sr. ~\.ffonso Celso. 

O"' Sn. :t~1ma:- O requerimento do Sr. AJ!oll30 
Ce!s.:. ft, i p:t!";l a ,Ji~~u~-~1o tb tnatcri:t. 

( lia apatles .) 

Alem disto o numero tot3ld~ for~aquo se tenha 
movido, não llóde proyar OOUS(l alguma em relação 
a Pernambuc.o. Eru preciso que o nobre depuladu 
t~mbem >e tivesso munido de ~ocumentos, que se 
podem obter oom f~cilidadc, qaando a verdade 
existe, e que vios~ provar ;i calllara dos Srs. de· 
puk•do; quo a for~o pulllie~ tinhn sido empregada 
pua fazer dermtados u certos indi-riduos, com e:~:· 
ciU$iiO d~ outro;. • - . 

Mas creio r1UI\ em Perna ml,uco o govcruo uc 5 
de Janeiro u o sctHlelegado não prQi:.urMam excluir 
os conservadores do occupur uma cadeira nesta 
c.•sa :e ~nho antes tendencia llntá acreditar qU!l aos 
conservadore; de 1'ern.1mbuco succctlcu o mesmo 
<JUe aos oooS<!r vadores ua Bal! ia ; perderam com 
a posse do poder o lmlli to da luta, e desde o mo
mento em qae lhes faltou o elemento oilici.al cru· 

)f:1:S C:Ort tinlHmtl O nO que. di?.ia r~H"€CC-n1C. CJU.O ! ZD.rD.tnOSbl'aÇ-QS, nâo CU.idarumseriomcnt~ na eleição, 
t~•1hv 1naisou menc' provado que a despeza feita · c queriam talvez ser eleitos com votos libe,·aes. 
com ;;o.,cot·:·os puJ!lioo>, qu~lquer f!Utl_ !llla. tonlta , J.ulgo que . .; obriga~i;o nossa rç~peitar os adyc~
s~do, não po il~ serv1r de l~z a ç_onnmssao de mque- · .sar10s, mas Julgo lambem que nmgucm tem o dt· 
nts) ltt~ln :1 c~olm:tia, na vcrlf1cacuo de poderes, poa·· rP.tto flP. r.lt·ger o seu :~dvers.ar10. 
qne. rep:to, não s;io•~• inform~ç.Oes oilic iaes que hã o Nestas condições, convicto, como estou, de que 
de deuuociar os abuso> qne ness~ ramo de serVi\~0 nem os d inheiros puiJlicos 1>0diam ser gnstos na 
publico!'<' :euhan~ prnticado .. :>ô o nobre dcpnL1dO conquista da l1rnn, e nem a força armada m~vid:) 
pnrticuhrmente ~ que j)(Jd !a tet·· se_ muntdo de pam esse fim, vo!o ~ntra o l'et:fOCtlmento ua~_su 
semett•nntcs ·documentos Jlara C).:tllllll·os perante porque o t·~puto. mopportuno na presente occastao, 
a commissiio de inqueríto e perante a camara dos como ainda porquo elle não pude trazer luz alguma 
Sr<. deputado~, porque, ainda iunis uma vez a digo, sobre a presente materia. · . 
das repart!~Õ<:s liULiicas .niio vem a prova de 
alJUoOS. 

Em se:rundo l o~ar, relativamente á ]><'lrte do re· 
qut•rimento que diz rr;;<peito a for~-' pulilica, o que 
e que pretende v nolnu dcput.:ldo pr ovar com o 
maior ou menor tuovimentu de praças na sua 
proviucia ~ A intervenção do go\'erno no pleito 
eleitoral ·~ Desculpe-me o nolJre deput..~do que lhe 
diga ; í>so li n:nteria scdi1~ , e que jil nr~ atrnhc 
a :ltten..-üo ua C<l!Uat•a dos ~!'> . deputados. 

.0 Sn. NASCil!E.~TO PORTELLA:- Sinto I)UC O nobl'C 
dcput.~do con~ idere essa m:~teria !ão sed ira assim . 

O Sn. :l.uu : - Tenl1o :;ido opposieão por 
mai> tempo talo;oz que o nobro deputado," e nunca 
preotcupei-mc com a presença . da forç:t publica 
nos t•lc it(ls cl~it•..'lr.;u!'~ ; pelo cont ral'io cons idorcl·:l 
>CIIIf ll·e como clemen1.0 de ordem nas parochias 
a?nde eu di>pmava a d~i~flo; não ha muito tempo 
ameia que :1 um pre>~dentc do credo !lo nobre 
depn~•li•J, pedi Yerhalmentc for~a puJ,Jica para n 
cid:h.lc de Len..-oo;, c alli pleiteei a clei~.ão , esL1ndo 
)lre.~ntes ! 80 prut;as,que rcllrcseHt3~·am Ol'lemcnto 
omcta l. 

O Sn. Stmo10 tn; CAsrno :- .!la provi11cia do 
Paraná não houve moYimento de um sú soldado. 

O Sn. lA.IrA.-J:< vi\, pois, o nobre depul:ldo 
que isto niio llFJ púd~ aproveitar. 

De .m;li:; tenho min has duvidas em cr êr qu~ 
o governo central tenha vnriano.o seu programma 
conform~ as ·províncias. 

:lia Bnbia, ]lOr exemplo, nas pro:s:imidatles (la 
cleir-&o o governo fez retirar um balalhão. Isto me 
dá o direito de acre<iitar que, se na província em 
que resjdo, o goYern" se absteve por todas as formas 
.!1c · 1111en-il'~ pleito eleito.ral, devia tambem ter 
manti·do o se progran\rna em relaçflo ás outras 
províncias, p . que não de1 o crer que os meus col
legas .scja.mmónos di~nos em qu~lq!J.er outroponto 
do.Imperto, do que sao n~ l)fO'rtncJ~ , que tenho :t 
honra de representar.-

O Sr- U:o..ta de .-\.J.•aujo :-Sr. presidente, 
discórdo do nobre deputado ~1~ Bahia qu:~.nto á 
primeira parte do seu discurso, mas ~cbo-rue de 
pleno accôrdo com S. Ex. quanto :i opinião que 
emittin a respeito do requerimento ~presenmdo 
pelo nobre deputo.do por Pernambuco, e n.ddimdo 
pelo nob;e 1. • secretario . 

Entendo que v nobre presidente da camaril pro. 
cedeu como lhe cumpria , em race do regimento, 
.aceitando p~rn ser discutido em scssüo preparatoria 
o requerimento do nobre deputado por Pernam· . 
buco. Desde IJUU esse nobre depulaúu declar.Iva, 
como decl3rou, que necessito.va dessas informações, 
afim de serem tomadas em cpnsideraçiio, não . sú 
p~ranle a commissão de inquerilo, como perante 
a eamar~. é claro que o nobre presidente não podia. 
em vista do regimúnto e dos preceMnte.s , deixar de 
aceitar o requerimento c de subrnctlel-o á dis
cussão. 

Quanto porem ao requerimento em ~i . entendo 
com ll nobre dejmtado pela Bahia, que não póde 
ser approvado. 

O Sn. lf.UITl)(HO CA>It'ÜS :- C'iio apoiado, n~o se 
deve negar informaçéíes. 

O Sn. HonTA DE AnAuJo :-0 nobre deputado llOr 
Pern~mbuco acredita que o illust re Sr . Dr. Adol
pho de Barros recusou-se a fo rnecer-lhe infor
ma~ües de que S . E:.:. tem necessidade para a 
verifie3ção de poderes dos deputados pela sua 
província ; em vista dos propríos documentos 
3presentados por S. E.x., enleudo que o Sr. presi
dente da província neo.hnm obstaeulo poz ou põe 
a que esses documentos sejam fornecidos a S. Ex. 

i.\" a informao;ão . prestada pelo inspector da tbe· 
sonr aria no r equerimento apresent3do pelo nobre 
deputado relativa mente ao movimento de for.;a e 
ás despezas feitas com soccorros a r et irantes, 
deelarou arjuelle .runccionario que, não se aehando 
as respectiva:; conlas na sua reparliciio, não podia 
satisfaz~r ao pedido consto.nte desses requeri-
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mrntos, c quo ministraria a~ informa')ões que r O Sn. ALVI!SDEAnAuro:-Quem vem tli>ent ir seu.< 
estivesse. m ao a!c<1nce da dit1 repnrt i<:.ão desde quu \' di reitos nest:l eamara, Sr . presiden.Le, deve ucbar -sc 
a autoridade superior assim o ordenasse. revestido t!e todos aquclles documentos, que ás 

Diri_ztu então S. Ex. sau requerimento no presi- VC!e>, por melt.or que ~cja a voutade tios prl•sidcn
dentc da província. O. que fez este? O ,que lhe . tes de provinoia, lá nã11 se ]mdem conseguir . 
cumpria; 1liss<:: _deenl-se as urtidões pedidas, •ião \ Recordo:me de quo em. min!Ja proyi '.!cia ha_uous 
llar.etJdo 'ilum•untente. anno~ pcdrndo eu no preSidente a cel'l!dao do dta por 

. elle mareado para a eleição de un.a frc:;uezia, e qne 
O Sn. M,~nnJSso CAMPO>:- E a formula. se occultava propositalmont~, tive em resposta gue 

reqJleresse em termos; e i l(ualm(,n tc quando vrm, 
na posição do Sr. Dr. PorLella, ;~ll e~ar e prova•· meus 
direitos n~ta camara, pedi mais de u ma vez infor
mat;ües, que nunca me .!oram ne3adas. 

0 811. MAnrmtO CA>tPos:- Apoiado. 

O Sn. HouTA DEAnAVJo :-E' assim quo vroccdcm 
todos os presidentes em circumsmncios idcnticas, 
porque o ebefo ·da repar•ição fiscôll não tx\de 
cumprir uma ordem do 3dlllinistrador da província 
sen ilc. em termos. Póde haver, como ha neste ca~o, 
imposoiiJilidodc manifesta de dar as informaçõe~ 
pedidas pelo nobre deputado, visto como a repar- O Sn. SEnGro nli: CASTIW:-Alg11mas informações 
tição nlio rlis )lõe <tindn dos elementos ncecssarills nüo vier~m, mas os requerimentos foram scmpro 
11arn s:~tisfazer ao qu e se lhe pede . . approvados pel:l cmnara. 

Já Til, portanto, o nobr e deputado que niio tem . · 
razão alg-uma para desconfi ar da boa vontade do Os,.: Ar.>"ES DE AnAliiO:-Os requerimentos o que 
actunl pres idente da província de Pernambnr.o . me retiro !'oram sempre appro•iados, c as informa
Acredito meswo que talvez a esta hora j ;i estejam ~6es · v ieram. Entre outras aponmrei uma consulta, 
passadns as certidões pedidas pelo nobre deput:ldo que est eve 11res:l no conselho de estado por mais 
c tudo quanto houver nas repar tiçlíes relativamente ~~~ anuo, sem meios de conseguir-se qualqner 
no assumpto a que se referiu em seus reque- s"lução; requeri por iuterruedio de:;\;! camara e a 
11weutos. . obtive: ainda que depois' o ex· ministro conselll~lro 

E me paréce mesmo que, se a camara dos depu- José Bento e os conselheiros de eswdo lançassem a 
tados approyasse o reqnerio1ento do nobre de}lll· culpa da demora un5 sob~e os outros. 
tado, · far ia uma especie de censura ao presideoto Eu, pois, Senhores, enten do que devemos dar toda 
da província ue Pcrnambue(). (Não apoi<idos .) a latitude a quem vem discutir seus direilos n esltl ca-

rnara ( apoiados); entendo que quem aqui se apt·c-
0 Sn. ALYES DE ARAtllo:-~ão devemos negar sent~, deve ficar ()U suhir depois de ter esgotado 

informaçües n quem dellns precisa para discutir . todos os meios que o reg-imento e uma camarn 
seus direi tos perante a camara dos depu!ndos. illustrada não podem r ecusar " qrullltuer que piei· 

O Sr.. HonTA DE AnAuso:- Não se as nega. O teia seus direitos. (.A-poiados.) 
propr io presidente não as negou; mandou ~ue Se o d igno presidente de Pernambuco despachou, 
fossem dadas não lwveudo inconveniente. . como devia, o requerimento apresenrodo uessa 

o sn. ALvE; DE ARAuJo:- Venham em duplicata; pro.-incia, púde muito IJem :·.er que difficul daàes de 
· venllam tambom por, inlermedio da c:.mora. ·~entes sulmlten10s, que não possam ser 1~n~.1das 

clU conta da L • nutot'idade da provinei~ . sejam 
O sn·. HonTA DE An.\ UJO:- Mas o nohre deputado um motivo JIOr qnc o Sr. Dr. Portella não possua 

disse que tem r:>zão para desconfiar do presidente os documentos de <1ue precisa. Neste caso, como 
do provincia. Quanto a mim, declaro que niío tenho taes inrormacões sfio precisas a S. Ex: ., aceitas ]Jelo 
ruzno ali,"Uma; acredito que o Sr . Adolpbo de nosso collega 1., • secretario, e não importa a votação 
l3arros mandou passar ~s certidões em termos, isto do reqnerimento o adiamento <la eleiç:in, porquê, 
~ . não havendo Inconven iente, e que as eer!idões aberta$ as cmnara$, vcnii~m ou n::ro, haja· ou não 
llão de ser passadas, se já não cst:io. te111po para esta camar-J ter <lellas conhecimento, 

Entendo tambem, Sr. presidente, que o facto de temos sempre de rcsolYcr sobre a le~itimidadc da 
ser-approvado, se o fur, o requerimento do nobre eleiP•IO do p.~rnambuco, não bn inc{)nvenit'llle em 
deputado, não.import:J adiamento da deci~ão ( apoia- que' se approvc o requerimento em discussão. 
do$) que a c:Jmaro houver deprof<!r ir roiJre a eleiriio Eu rou de opini:.o que n camara esmbeleça um 
de Llcrnambuco . princiJliO liiJcral, um pr incipio que ~eja aceito por 

Po: esta razão, :>r. Jlresitlcntc, voto eont:-' o rc- todos os partidos. o con~islo em o:io negar a m- •nor 
quertmento _do n~bre d~tmtado, p•Jr . acrc<lrt:u· ~ue informu(w a todo~ aquellcs que •·lerem l!leitea1· 
ae; in_forma.~oes hao d.e vtr. S~ o pre~1dente da pro- seus di~eilos neste "u;::usto recinto. Voto, pois, pelo 
vmctu as llv~sso recusado, se Jsto esbvcsse demon~- , rcr1uet·imcnto c addimmenlo dos nobres deputallos 
t rado, votarta pelo requerrmcnto, por<)Ue deSOJO i por I'eruambuco. · 
que o nobre deputado tenha a seu :llcanoo todas as 1 · 
turormações que desejar obter das repartie.ões pu- i O Sn. A. DE SrQuErM :-Não quero OJlpor-me ao 
blicas ; mas nuo voto pelo requerimento, porque me ! que V·. Ex. disse, por que fui o Jlrlm eiro a sustenmr 
parece completamente escusado em vlstn mesmo do 1 essas íd~os ; mas cum pre-me drzer-lhe qn6 V . Ex. 
d~SJl3cho do presidente da província de Pernam· I em ~876 não se achava nas mesmas condições em 
bueo. 1 qu" actu~lmerllese a cha o Sr . Dr. Pon ella. V . Ex. 

· · . achava-se então com muito melhor direito, porque 
O Sn. ALVES DE AnAuso:- Sr. presrdente, ilesde que J tinba o diploma conferido por umn camara le~al. 

o nobre deputndo por Pernambuco, nosso distincto · 
collega, o Sr. i .•secret~rio.aceitou o requerimento, 1 O Su. ALVES nEARAUIO :-Nã9 tr ato agora de in
pedindo informações, eu entendo que a cnmara não 

1 

vestigar esm questão ; mais mrde entraremos na 
deve votar divers:J.mente. · , apreçiação do vnlor do diploma. 

O Sn. M.\.lm:o;no C.u!PO :-"'Apoiado. O Sn. 1\.\scmE>'\-ro PoRTELLA :- Peço a pal:~vra. 
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O Sn. Pm:s10r.:-•rE ;-0 nobre deputado, alllar do 
requerimento, jà fallou as duas vezes iJUC 11\e per
mitte o regimento. 

O Stt. NA>cumxTu l'un·.-~n" :-Para uma e:t]lli· 
0a'.~ão. 

O Sn. l'nR:-~m~xT.c : -Tem ~l p.n.hn.·ru; mas: rogo 
ao n obre deputado rrnc seja lJrcY~ .na sun cxp!!· 
cação, porque o :c~imento niio que•· qu~ na dls· 
cussiío de rr.I[!JCrtrnento> o aUior f~ll" mms de d)lnS 
vezes. 

O Sn. N~><cnmxToP•>n-rr-:I.I.A :-Sr. prcsi ilcnt~. ó 
a segunda. vez .(lUe, ao come('ar a fall:1r, V._E:-:. 
mnito co•n•caientcmente me faz a adver tencra de 
cinglr-rnc :'1 tli spnsição regiuH:~ntal ... 

O Sn. l 'HES\DEXTE ;-Cumpro um dever. 
O ~IL ~~\~ll(E~ro PoníEU .. \. :-... e se nn pri

meira vez tive a honra ele ponderar a V. Ex. que, 
:mtes de pedir a p« l~vrn, havia lido o r egimento 
para saber em que t~rmos podi:t far.er uso de m~u 
direito, agorn, :1 vista da segunda ::adv·erteoetta, 
ainda me cabo igual bom·• de diwr :1 V. Ex. que 
li o 1·e;:imeuto para conheo:~r tam bem que na ex
plkuçi iO que ll'nho rlu 1.h1r <::lhe-me usar de multo 
J)oucas palavras, c occcrnr por muito pou~o tempo 
a attençiio rle V. Ex. c da ea•U;lra. Portanto fique 
v. Ex. r.llrto de que, indeJltUden te de sua ~dver
tencia, saberei cumprir o regimeuiO, assim como o 
cumpri nu primeira vez. 

F(,;ta esla ob>erva~-'io, pas~o a dar a expl!cação 
que devo á camara dos Sr>. depltlados llal'a que não 
me ~·lpponilam po:1co conhecedor d::s ]lr~licas p~r
lum~ntares, vindo occupar a illustro eamara com 
uu1 obj ccto alhci o ou com uma discussão inoppor· 
tuna. · . 

Antes de tc.r sub metti do {, ap reciM~o d a camara 
uos 8rs. deputadüs o rc<j!Jerimento" em discussão 
tive de consultar os atrnae.s 1Ja·rla.mentrwes nn p:.l.th:: 
relntiva üs discussiks h;vid:.s em Dezembro de 
iS76 :1 Janeiro de i877 . Abi v i que não sú os no
br es deputados, dignus rrpre>ct:lantcs da província 
Uo Par~m;i , como í1nul1r~ represf•.n t.:mtc 1.1:\ prov ine.ia 
úe :>. Paulo, o S!·. :llarl i m Franci>~o, c tmíco que 
t inlw seu diploma cont.estado, em ;cssõcs prep:ua
tl) ri:t~ que perdurúram Ucsd'· :) de nez.cJ!lll rO de 
l l>i ü a tê :li de Jancir·o de 1!177, r~•(ucrcram it CU· 
mara tios Sr~. rl"Jllltados informatüc> sobre dill"e
rente> objoctos. :odos tendentl!o' ao fim que ro 
t•ropunlw. que outro não era, seu:to h'tbili lnr-stt .; 
tlilb ilit:1r a eamar.1 do> Sr.<. dcl'ut a~los ~ •.:oniH:r-.cr. 
n:-r occ:tsifro da ,-el'iHeac.ão -.h~ poderes, tl:t L-cgul:l
r idnde, com qnc tinha corrido a i!lcic-.iio n .;pec-tiva ; 
vi tambem (llle uctn utu ::.ô des-ses ·n~uncrimüntos. 
tinha sido reeu;;ado on de>:.ipp;-oy;~do.:. 

O S•t. S&tlG!O Ds C.\>-rno :- É verdade. 

oliseu~são, o contr:trio é '1'"' podia ir além do regi· 
mcnto ; V. Ex., cuja justiça respeito. di!l:DOU· :lC 
razer unw obser,•a~.:1io, a mim cum1lria o!Jcd.ece.
a V . Eli:. ; entretanto a discussão tomull camiullo 
dilfercnte, ~ssent:mdo·se em terreno di\·erro da· 
quelle que estabeleci, respondendo QO nobre l.0 se
crctn.rjo deixei de acompanhai-o ern todas ; ~s uU~er· 
, ·nções rrue fi.~· e que foi bastante clal'o , dizendo 
que em occaswo OppOrtuna. quand o se ahrisro . o 
dc!JUtQ o acompanharia e faria algum;sobsen·acõe.->; 
n essa occnsiiio c qne poderei re;;ponder ao St. dopu· 
Ulrlo pela Bahia, que com tanta vcllclllenda ... .. 

0 Sn . Z."!A;- Yehemencia, niío . Não tínlla mo- -
tlvo pa ra !'aliar com yeheineneia. 

O Sn. PonTELI,.\:- .•. ou antes com tan to denollo, 
d cscultle a oxpr<'ssão, . . . . . 

O Sn. Z.uu :- Y. Ex. terá toda~ as rc;,'ll lia>, j á 
esta até f:lllan do Ires ,-ezes, contra o que determ ina 
o reglml)ll to . 

O Sn. PonnLJ~\:-. _. impUf,'llOU o meu requeri· 
mento, ~ ne~sa occ~sião que poderei satisfazer " 
perg nnla rtn e o •wbre d epuL,do me fez; então direi, 
so tenho llU não provn 'do emprego da força pu
blic;l: por om digo, () r epito, a discus..<ão seriu pre
Inatura"' nãu re Lrata a;;ora, - se11ão da Yct·Ht•:.a«;Jo 
de poderes q ue a minha t>royincia me conferiu, t:: 
por isso quo respondendo .ao aparte do nobre :1.. • 
secretario .... 

O Sl\. ALvEs DE .An.<mo: - É muito cetlo ainda. 
0 Sn. L• SECilETAll!O dá UtU aparte. 
O Sn. PonTELL.\:- C1·eio IJUe antes da discmsão, 

Jle.lll menos n~o se deve m:mi!cstar, tan to mais 
quanto o nobre deputado 6 memb ro da commissão 
que tem dejulgar. 

O Sn. z,uu d:i um aparte. 
O Sn. 'l'ORYELL-~:-,-Estou CBr to fJUC n cnmara dos 

S;'$. deptt::tdos, qu~I()U('f •.tu c seja o· pensamento 
•rue dcnn:ine1 ~tlbC:r•i dar tolla a reg-alia :tinhn ou :l. 
outro •Jnalq.uer que se ~pr~ s ente c ~u- idenlica~ 
ClrcurnstanCIOS. embora o J UIZO ant1c1pado da_. 
•tuelles,. que falendn par te da commissão, têm d~ 
julg3r: o! verd:lde •Jue diz~m que não têm voto, o 
cu creio IJ.Ue sim .. . . 

t:'~t Sn. DEPUT.~no:....: :Não li~ de espcr:-r o contrario. 
O Sll. PonnLI.A:-. _. c por isso conto n ão s.:, com 

isso, e com todas as garanlias rrue o n obre deJlU· 
t:1d0 pela Bahia assevera que encontrarei na CJ.O!.lrn 
tlos Srs. deputado>. _l)jlo isto, lenho :;;~tisfcito, e 
dado " cxplita~.ão que devia. 

P roet .. dendo-sc á vota~ão, são approv:ulos o re· 
qucrimento ~ o ~dtlitamento. 

Vão " hnprimir para serem votados ~~ horn~ 
<lepoi>, nn fórm~ do r egi mento, o~ seguintes 

PARECERES. 

liLEIÇÀ•J DO )fA~"n.\o . 

O STL Po~t1'1!:U .. .A.. :- . ... :1pezar di~so dirigi· me :lO 
lwnrado L " secrel:lrio o Sr _ Sergio do Costro, c 
]ler guntci -lhe qunla dbposi~ão rcgimcntnl que !la
via de accôrdo eom o qne en pretendia; roi eltn, 
em respo>ta, indicada, e então pr ocedi ·inteira · 
mente de ::ccfirdo com essa dispo~tçiio _ 

E . vi a cxplica~o que devia á r"mara dos Sr >. 
deputauoo, e acresc;;utnre! qtte 11am resul.-ar-me 
de q unlquer resronsalli!idude que pare~~ ter ou 
pesar sobre mim pelo modo JlOr que a discussão 
tem corrido, V. Ex., Sr. pre>idente, caquelles qné 
têm me ouv ido, viram quo meu requcrimcnlo 
foi nos termos os mui> collledidos para cYilnr. a 

A L" commissão de inqacrito nprcsenta o >o::· 
gnínto n datorio sni"Jre u prote~~o eleitora! ·t.lo ~b
ranltil'o. 

Procedeu-se á cloiçiio em todos os 25 collegios 
em que. se di ~-ide esta p rovinci3, excepto no de 
.~lc:mtar.J, onde n ão houve elei ~lio. 

E$tüo no C(lSO de .ser 3pprOYJ.Uns us eleicüe$. tlns 
parochias de Noss3 Senhera da Yictori:i, No;,~a 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 23/U11201 5 16:31 - Pêgina 10 ae 13 

·-xõnã-~ãõ-prepã'iãtória em 7 de Dezembro de f878. 33 
Senhora d~ Concei<;.ãa e S. João B3ptisla da C:llli t.~l 
du província, S. Jaaquim do llaeanga, S. João 
Baptista de Vinhaes, No5;5-o SP-nhora da Luz do Pat.o 
do Lumiar, S. José dos Indios, S. Bento dos 
Perizes,. S. Bento de Bacuritu~a. Santo Ignacio do 
Pinheiro . S. José de Gnimar~e< , ~ - ~·ranc isco 
Xavier de Tury-assú, Santa Hellma, Nossa Senhora 
do Rosario, Nossa Senho,·a da La11a P. Pia<, Nossn 
Senhora da Conceiç.i.o do Icatú, S. José do Pr~r'l. 
Nossa Seu hora da Conceir;ão de Vi:uma, S. Ias< i r!<: 
Penalva, S. Francisco Xavier de Mon~flo, Nossa 
Senhora de Nazar<Jih do llaixo ~Iearim, Nossa 
Senhora da Gra~a do Arary, S.1mta Maria Õ<l 
Annjatuba, No>sa Senbom das Dôres do llapecurú· 
merl111, S. Seh~lstião dâ Va.rgent Gr{lnde, Nos.s3 
Senhora das Dores da Cbnpadinlla, Nossn Senl!Ora 
da Coneeit•iill do Brejo, Sant'Annn do Bur ity, 
S. Bernat·do do Parnahyba, Nossa Senhora da Con
cei\_'.ão dos Arayosc>, Nossa Senhora da- ConeCliç:ío 
das Barreir inhas, Nossa Senhora d a Conceiçlio da 
Tutova, S:mta Hita e Santa Filomcna do Codó, 
Nossà Senboro da Piedade do Cor oatá, S . Luiz 
Gonzaga do Alto·Me-:u-im, Noss-J. Senhora ela Con· 
eelr~io e S. _José' de Caxias; S. Benedicto de Caxias, 
Nos>a Senhora d e Nazareth de Tra~idella, S. José 
de MotiVes, S. Bento de Pastos Bons, !\os.!'a Senl&orn 
da Conceição da Manga,. Santa Cruz da llarra olu 
Corda e S. Pedro de A! cantara da C~rolina. 

Dos documentos que oficialmente fol'lllll lll'C-· 
sentes á commissão conslà ter hnvido dtlpli c:~lô< de 
clei~.ão primaria . nss parochias de S. Yic~nl~ 
Ferrer, S . Sebastifto da Passa~em Frnnca, Nos~a 
Senhora de Nazareth do Riachao c Santa 1'horolT.õl 
da Imperatriz, e duas duplicatas de collogio~. 
uma dos eleitores em 1lnplicata da Cregue1.ia d:o 
Passag em Franca, e outra dos· eleitores em olupli· 
cata da freguczia do lUa chão. · 

Além disto susQiLaJn-se duvidas solJre a valid~JlCJ 
<lo~ collegifJ.S tle :Barreirinbas. Vianna~ Coturupú, 
Loreto, S. Bento, ·e Chapada, onde l'onsta do 
documentos offerecidos tl<l lo Sr. Paula Duarte t er 
havido d uplicala na fre guetia deste nome. 

Niio contados os voto< olestes collcgios cuja 
-çolidade ó impugnada, nem os dos dous col!ei:ios 

· em duplicata, ~,omposto u m d e eleitoros <la I>a~sa
~em Franca, c outro dos do Riacl!âo, uem os 
das duas .turma~ de eleitores d e San ta Thercza da 
Imperatriz, tomados em separado n o collegio da 
Carolina, a eleição secundaria oJTerece o seguilltc 
resultado livre de contestação: 
Jos~ Jooquim Tavares Be!fort . .. . . .......... 3so 
Sinval O do rico de Mou ra ...... . . _ . .. .. ·. . . . ;~l9 
Fabio Alexandrino de Carvalho Reis .... ·'· . . . :10~ 
Joaquim Maria Serr3 ...... ·....... .. . .. . . . . ~ 
Felit>PB Fraueo ile S:i. .................... 290 
José da Silva Maia .... ' ........ ..... .. ·• .. . . iíO 
l<'rancisco Dias C:~rneiro . . . . . . . . . . . . . . . • . . . :[!,4 
Francisco de Pau la Belfort Duarte . .. .. -... . i:tS 
Augusto Olympio Gomes de rh'l.Stro. • • . . . . . :H 1 

. João Henriques Vieira da Silv;t.. . . . . . . . . . • 6~ 
Heraclito de Alencastro Pereira da Graça .. . '63 
Antonio J ansen de Matto• PP.reir8. . . . . . . . . 44 
Antonio de Almeida e Oliveira ..•......... ' t 

.A.s eleições que deixaram de ser incluidus nesta 
apura~•1o nào influem no reconhecimento dos. ci.nco 
primeiros votados. · 

A' vista do exposto, a commissão '' d~ vareeer: 
1.• Que sejam approvadas as eleições das paro

chios que acima se d isse estDrem no caso de o 
serem; 

A4 ~.-TOllO I .. 

2.• Que sejam approvadas as eleições secundarias 
dos co!legius da capital, Gnimaracs, Tury-assõ, 
Rosario, Icatú, :\learim, Itapecurú-merim, Brejo, 
S. B~mardo, <.:odó, S. Luiz Gonzaga, Caxias, Mat· 
tõe~. ~!irador, S. Francisco e Carolina <fuauto aos 
l.'~t~itorc~ d:1. pa.roebi:t d@Ste nome; . · . 

a. • Que selam reconhecidos deputados pela 
~ro>incia do ?.L1ranhão os Srs. Jos6 loaquim 
J'n1•arcs Belfort, Sinval Odorico de Monra, Fab io 
A!cxmdrino de Car,·albo Reis, J oaqnim Mnria 
&•tTo c Pclippe Franco de Sá; 

4. • Que ~c adie o reconhecimento do 6.• eleito 
Jlté que ~ coinmissão pos>a dar parecor na fórma 
do regimento sobre o protesto a ju e,;cntado contra 
o diplotun conferido ao Sr. Jos~ da Síh·a Maia e 
as questões suscitadas no processo eleitora!. 

· Sala das commissões em 7 de Dezembro de :1878. 
-L~rato Barrozo.- Souza Carvallto, retator .
Viriato de Medeiros.- Luiz Fili ppe de Souza Lcãó. 
- Bezerra de ,1fenezes.-Antonio tk. Siqueira.- ,'!f. 
Buarqw de Jfactdd. 

ELE!Ç.IO ro PIAOH'I'. 

.:\. primeira commib~o do inqucrito vem dar 
conta do exame á que procedeu sobre os papeis 
que tc\·e presentes, relativo~ á eleição da provinci~ 
tio P iauhy. 

Posto que uão se possa dizer que o processo elei
tornl fosse isen to de irer~ularidades, ha razão parH 
nlllrmnr-se que, em :;era!, t~orreu bem. 

rormn ren1ettidns ti commissão as acta> de :lá 
co!lt•;:io~ eleitornes, faltando as de ~. dos t7 que 
oxi•tcm na província. 
Nes~es :l, Príncipe Ililperial e Jndependencia, 

não houve eleição, .segundo cousta dJ. acta <la 
apnr~ção geral. 

Tnn1ben1 te"·c n com missão em seu poder {15 actn~ 
tl~ 22 pot-oehia~ . fa ltando as de Nos$a Senhora dos 
Remrulios de. Perip~ry, Sen hor do Bomnm de 
Príncipe Imperial, Santa Anna da Independcncia, 
S. Gonç.:tlo de Amarante c Nossa SJn!JOra da 
C'..onceiç.iio da. Manga. Como-fi ca notado, em Principe 
Imperial e lndependencia não se fe7. eleição. 

Alem das occurrencias e rcelnma~ues que a 
commissãovai mencionar, nenhuma~ outras encon
trou de qup, d evesse dar notkia: á eamara dos Srs. 
depu~1dos. · 

!:!ouve duplicatas de eleições primaria> em J:\ossa 
Senhora da· Victoria de Oeiras e :3 . Raymundo 
Nonato, e de collegio neste ultimo Io:;ar. 

Uma dils turmas dos eleitores de Oeiras a da 
duplicata <JÍle foi presidida J>elo Dr. Moraes Rego, 
não com]>areceu ao collegio eleitoral, que se 
constituiu soímente com os da eieir..io presidida 
pelo tcnenle-cor_onel J esuíno Luiz da Silva Moura. 

Entende " ronuuissiío que de\·e ser e;ta appro· 
vada, não só porque foi feita no lo~ar designado 
pela lei, e presidida, em seu comeoo, pelo jui;r. de 
llaz competente, com o concurso de t()dos ou 
quasi todos os cleitl)res e >upplentcs, como porque 
contra a re~ulandade do processo ueub.uma 
reclamaçuo appareccu. 

O Dr. Mor~es Rego, eleito mesnrio.no dia :l de 
Agosto, u·o ·iniciar-se a eleição, retirou-se <lu 
matriz no dia 7, a pretexto de conc.;.ao e ''iolencias 
que :U!egou, mas não provou, e, acompanhado 
de um supplente de eleitor, foi constitu;r, em 
outro templo da cidade, noYa mesa eleitoral, ~ 
que presidiu, lJfocedendo em seguida â sua clci<:.iio. 
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34. Nona se>-s;to pt·eparatoria em 7 de Dezembro de :1878. 

Crê· a r.ommiss~'lO· que esl.1 não púde prcvolceer I FJ·anklin Americo no :\Jenczes Dorin e los<! .Bassou 
<~ acredita que .disto n!<•smo se conYcncerão os pro- de ~liranda Ozorio. 
prios eleitores que d0lla siio oriundos, Yisto como Sala <h>s eomaof.>.<ÕC5 em 7 de Dezembro de 1878. 
nem ao menos concorreram;\ eleição secunolari~. -Liberato Barrozo.-Jf. B!lll-rq><~de Maudo -A . 
. Em S. Raymundo ~o nato fJgur:t-se que hom·c A. <W Souza Cat•tallto. --Frcmco de Sá.-Luiz Fi
duos c1~iyõcs, c t!cHos virrom ilct.ns~ tnnlo de nr.::(m1+ li.ppe, re!:'ltor .-An-tonio ds Siqut~it•a .. · Vi'1'iato de 
bléns paroch!aes, como de co!legio<. 3/cdeiros.-Be=erJ'a de ~fenezes.-Jooquim Se·n·a. 

A commiss5o não te\·e me i ti" de T"er-ificà r qunl ·· _ . 
das parcialithdes politic:1s <Ia lüc:1Udade fez real· ELEIÇAO DO CE.\R.-1.. 

mente s~~ -~leição. ~mJ~as .. fll~_n~sontam nc+;:l.s i~- A 1. '3. comn1i:ssão d.e inquerito
1 

revendo o pro-
reprehe?.'ndmente e,cnptp\ t.~zen~o menrao e,- , cesso da eleh;ão de eleitores eJl'ectuada em cada 
C!upu.l?:o-a Ja ~nilrda. e úJls~:n-ancla de todas. n:o; 1 uma da5; ~5 pnroclda~ da pl'ovincia do Ceará e o 
for:nahdaàes que_ a le\ est.11Jel~cet~ p~r• 0 proce»o I. da eleieiTo de oito deputados :i as sem~Í~a ,;eral 
eleltoi"al_, m~l~_, uao <1:~1X~ d_-! ser ~~.ugn~_~r 9ue :1}-~:..m I JegisJaiint pela me~mn pruYinei::t, pass::t u e~'.pÔr 
uma ~ellas raca a ~~~~- :~~etr,-~ ;et:re?: ,w ·' elel~.to os ra~tos qne tem YCrillcado e que hão de servir de 
adve.,<J, quand,o d,,, me>ma. adao a!Jas consta que I base ao seu parecer. . 
amba::. ell~1:::: se ~tzcram no nv:!Sfi10 log·.:n·~ d:ac. hora! . . _ . 

O que f:cn notado r~m completa npplicação aos Procedeu-se. " ele1çao (lc eleitores, sem que 
- c<Jlle;:dos cleitara~s, qne- ig·ualmente as~egur:~.m tor hou,·esse duY~das Oll: reclamações em t8 parochi.:ls 

existido. que deram 1.589 clettorcs, n saber: 
X5o dis.pond"~' ~~..nmni_~são de-demetl_!os. S:Llguros 'Fort~dezG, Uecejann, Soure, Trahiry, 1\faran .. 

['Jra uver1gllar ande esta a verdade, c uao l.he Jlarc-l guape, Pacatuba, t:niüo, Cascavel, Limoeiro, Ru s
ceudo suffie,en. tes t>~l'a formarem sua conv•cç~o os s<ts, Jnp;uaribc-Aririm, Riac!JO do San.gue,. Quixalfu, 
atlestatl~s (jlle vc~nJnntos a mm• rcprcsenlaçao ~o S. Matheus. Boa Viagem, Quixeramobim, S. João 
Dr. Auto mo Coe!Uo l\odr;gues, JUig•• de_ver 11ropur do P1·incipe, Flôres, Arnei~oz, Coe.ocy, Assaré, Da
o adwm.ento do reconlJecuucuto dos el_ÇJ!ores tlest:t turHé, AcaraJJe, ImperJtrh, Aracaty-Assú. Santa 
fregnez,a at~ que tenha outtos escl~rc~Jmentos. _ Quiteria, Acaracú, Granja, Amarração, Sant'.Anna, 

I o Dr . ..\.nton·~Coelho nodrJf:,ues, U31'Cflresent~~~o lpú, Sobral, c.anindé, Pentecostes, Tamboril, Palma, 
~.ludlda, _pede a eaml!Ta dos S!';. dejmtado<. a nao Grato, S. Pedro, Icú, Ba..-balha, Jardün, Telha, 
apJ_Jro-vaçao elas cle1çves de Jcro;l.lcnba, Ja1coz c Varzea-Alegrc, Pereii"O, ~lilagrcs, Missão Velha. 
Oen·as, m!'~ alleg-and~ que cllas suo o re<UHad.o ~a Lavns e S. Francisco. · 
Mmprc»:•o c vwJenc1a< exercidas contra a mawrw. . -· _ 
dos cidadão> -.otantes, em abono de sua proposição Hou~o dupllcattl de c!cJçuo de eleitores em 7 
s,i exhil.Jé pr1igos de jornoc·s, que, de ordinario , paroChloS, a saber: 
apaixonado>, não podem Cúnstituir proYa rol!usta l Aquiraz, .Arncuty, Cachoeira, }[aria Pereira, 
e capaz de "nnullar o imvortantissimo direito do 1 Saboelt·o, Brejo-Secco e Viçosa com 227 eleitores . 
vo1o. Con1o a parochia da Unmo faz collegio com a do 

Amcaty, e a~ do Saboeiro e nrejo-Secco com a do 
Em conclus5o é a conm\iss;(o de parecer: Assar<\ e as Yotações n~o foram separadas, dos'l..589 
L, Ques~jam apili'O,·adns ~s eleicões prim:trias a eleitores indicados, sómente se pod em considerar 

que se procedeu nas parochios de ~os:x~ Senhora do líquidos desde lO(!O 1.516, mas este numero é sui!i
Amparo. Je Thc>'êziua. Noss<t Senlwm das Dores. ·ciente pMn qne tique sem n enhuma questão a 
rla mesma cidadB, .:'ioisa Sml1orn tios Remetlios dá elei~ão de deputados i assembléa geral legislativa. 
União, Nossa senbora da Concei~ão das Barras, dos oito cidadãos n que a respectiva camar n apu
S. ·Gonçalo ela j)~ta.lha, Xo>..<.'l Senhora da Graça ratlont expedisse diploma, sendo ~penas alterada a 
da Parnahyba, Nn:;~a Senlwra dos Remetlios do ordem da ~olloca~~o na fórma seguinte: 
Burily do LC•DC~, :\'Osõ~ SeniM11 d•! Carmo de Pim !. JOão nrigido dos Santos.- . . . . . . ... . 
curuca, "'os"-~ ~.:nhom ela Cnnceio·ãu de Pe\lro II, ~ Theodoreto Carlos de Faria Souto .. 
Santo Antunio tle Ca111p11 !>!,dor. Kos>'.~ Senhom do 3 Antonio Joaquim Hodrignes ...... . 
Desterro de ~l~nr;;v. :>;n:<;o s,.nllora do O' de Valença, /.r. Thomaz Pompe11 <le Sonza Brazil. .. 
::<ossa Seni:Ma <la \'ictOria de Oeiras (pre•id<do por 5 Jo&l Libernlo Barroso ..... . .. . . .. . 
Icsuino LUIZ <.l;o .SJlvn ~lom·,l). ::\ossn Senh0!'3 dos 16 Jofio Ernesto Viriato de Medeiros .. . 
Rcmutlios de· Picos, No"n S.·nhot·~ <hs ~IercGs de 7 Joaquim Bmllo de Souza Andrade· .. 
J_~ico.z. Sant~ .;1 'lto_n.ro de JeronwniJ~, Bom Jezus ua I 8 Francisco d.e. Paula Pes~Ô(\ F ilho .. -
t>:u~.·~; ·1a, !~oss~ ::.enhora do Ln-rnmento de Par- Jonqunn Fehcw de .Alme1da e Castro. 
n:q;uá, l\ossa Senhora da Conc~ir·.;;o do Corrente, Liberato de Castro Carreira ........ 

828 votos 
793 
790 
774 
769· 
768 
766 .• 
693 
fl03 
395 

&lnta PhUo1ncna e S. João úo I>íaÚhy; 1 . . • • • _ _ • 

2. • Que sejanLWProntdas as clei63es secundarias I CoUeyto do AS$a:te- J!) eleltQl es. 
dos colle~ic;> de 1'h·~~eúna. Borras; Pamahyh<J, Pi- 1· Pat·ochias do Brejo-Secco e Sabociro -38 -eleitores. 
racurcca, Lamp~ Mat.1r. Yalen~a, Oeiras, .Taicoz I 
Jero~Je!_lh:o, G~rg:H)in, P~rnag-n:o .• Santa Philomen~ 1 X a. l>arocb;a do Brejo-Seceo procedeu-se á eleição 
e S. Jo"o do P1auhy; ~·na respectlv~ matriz, sendo·prcsiditla a formação 

;_J. • Que sc•Jam re•Juisi!atl:.s as ~c tas das eleiçiies da mesn nelo juiz de paz do :-!.• anno !oão Paz de 
p_rnnarms de Nossa ~e11l!Ot':l uos Remedios de Pe- Castro, por se ~char ausente da província o mais 
npery, S . ~Gonr.alo de Am~rante e Xossa Senhora 1 Yotado Jo~é Tcixei·ra· )[en~c~, e ter cbc~ado depois 
daConccJt.ao da Manga; 1 de or~amzada a me>'1 o JUlZ de paz no 2.• anuo 

4. • Que. seja adiad:\ 'Juali!~~r (\ecisão a respeito 1 Romã~ Cyriaco de Alencar. 
dos co li eg,os de Auwrantc e ::>. Uaymundo Nonato: J Este ultimo, porém, !kura como tendo creado 

. 5. ~ Que 'ejam declarado; deputado~ Jlela pro: . mesa parocltial para Umã outra eleição que se 
YmcJa do P1auhy os Drs . José Manoel de Freita,, I diz ter sido feita IH\ casa. da camara. 
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35 "'Non:nessãõ.préparatoria cu1 7 de Dezembro ue i87S. 
~~~ ==============~~============================ 
~~· Esta eleição é Yisll·elmente apocr ipba, e isto se cular, precedendo a isto lào S<>men1~ um edital 
deprehend~. dos documentos que foram presentes annunciando-~ . segnnllo rAnsta d•s JlrDJlri~s aetas, 

• á. cor:nnüssã<?, notadamente da declara~ão que faz c moth·ando-sc e;;ta irre~utaridadc 'com o facto, 
· Pfaetdo Jose Velloso, um elos suppostos cloitor~s. igualmente niío provado; de terem ;;ido postns 

.Na parochia do Saboeiro deu-se igualmente o debaixo d~ cerco a matriz e n ca~ da camara. · 
facto de proceder-se a uma eleição na matriz, sendo A eommissiio tem co•no l~gi tim~ a ·Jlrimeira 
ahi rormndaa meMparochi~l pelo juiz de 113'- mais eleição, que correu regularmente, dnndo os elei
votado do districto do Bebedouro, o mais pro~imo, torc~ cujos votos foralll apura.Ios pela camnm da 
emquanto se procedia a umn outra na cnsa da ca· Forialeza. , 
mar:. muni~ipal, figurando, como juiz de par. · . 
formador da me.~n;o cidadão Gon<alo Felix uos .-\,·ar"'.ty-44 ~le•torcs . 
Santos; .n.ão cons~ndo da respectiva acta »e era :'ie·ta fre~uez~ houve duas eleições.· -uma na 

A' com missão roi presente uma· declaração au· m.tl~Lz. ~ cHia ~: pre,lf H a {li.to c•d,a • J R~yna 10 clle o mrus votado, nem de que anno. I ~ ~ d ~ d. ·· 1· 1 . · · de; ' ld 

thentrca do juiz de paz L'eferido-de como deixara d.n ,s,lvn _l ~rto, seuclo fo rmada a .m~.a pe!o JUIZ ac 
de !on11ar a mesa llarocllial na tr;reja matr iz por pa .• do 3 .... ~•mo, L uiz de La\Ol Pae~. 13a~reto, 
t~r ahi che;:ado róra da hora, acrescentando oulras outra, na •~reJa do _Donlftm,s~b.~_preslilencta . >ol~ 
c1rcumstancias que liram tod<> 0 Y:tlor á elei~ão I te•~c!'te _cor~nel Ra) m~ndo -~cne.ra dos Santc., 
p3ra a Q.ual concorrêra, tal como seja- não ter o Ça_.umh''• fi,;ur_an~u co.no v,.,~n•z~dor da mes.~ o 
seu_partido reunido votante511ara pleilear a eleição. JUlZ ~e. (l!IZ. ~~"'s. ~atado :1-n~onw Bnpt1s~; Guedes: 

l'iestas condições a coro missão entende que são A ea1_11mLssuo .em m~t1vo . . pa~~ duv1uar da a~ 
inteirnmenle vúlidas :~.s duas clci çvcs feitos 1135 thcnLtcLdnd?. d~~~~ ullm~a,, cum mrlo na reglllar>
matrizes do A$saré e Snbociro,e port:tnlo <tnc Je. u:ule da [lJnnc•ra, prercrHta pela camara aput'a-
gnlmente con.:orre~am par:'. a ~leição d~ dcpuL~~~ dof:retende qnc a n1csa fora constituída no m:~.triz 
colll os d~ parocbta do Ao&~re os cle.ttores de •• a "pelo juiz de paz Lavor antes da ltor:~ nwrcad~, e 
procedencw. ~ 111 comp3recendo o juiz de paz do i.' anno 

.Mrwia Pereira- U eleitores. Baptista Guedes com3lgun; eleitores e supplentes. 
l hes rora vedado o ingresso. Deste fac10 porént 

Consta da apuraçãÕ da eleição feita pela can1ara não resta outra prova, ahhn da Jncn~ffo 11ue se fl~ 
municipal da eapital do Ce.~ra a existencia de uu:t.s na· 3Cta 11<1 croat"io do lllesa i quando, entretanto, 
eleições na parochia de.lbria Pereira e a reunião não se podendo t~zet' n trausJcrencia sem preceder 
de dous c~lleglos "distinetos, dos quacs um foi to· edi tal, ncnhu;:u docum·~nto ottesta a existencia 
mado em separado. · desle, e nem sequer . vem l!anscripto .na rcsp~tiva 

A' comnnssiio foram presen tes tão sómente as acla, occorrendo· mnda nao ter bav .. :to ao men~s 
neta~ . da eleição primaria cuja mesn foi · presidida um protesto contl':l as pretendidas violeac!as. 
pelo cidadão Antonio Pedro de Benevides, sendo 
formada ~ mesa p3rochial pelo juiz de t>az do 2.• Cacflo~ii·a-18 eleitores. 
anno Manoel ~Iartins Chaves. 

As propria~ actas desta eleiçíiu lhe t!ram todo o 
cunho de legalldade, por que, além · de não decla
rarem q11.1es os vol:lntes que deixaram de compa
recer á 3.• cbamada, dão como concluidas a L • e 2.• 
chamadas nos dias 6 e 7, o que é do todo impos· 
siv.el, consideraú.;lo-se que os votantes que faltaram 

. atunp;em ao numero de i.~6 e se suppõem rece-
bidas 868 cedulas. . 

Pelos doeumeutos exhibidos :l commissãõ. vê-se 
tambetn que foi meramente fig:urada a eleição qtie 
produziu a segunda turma de eleitore~, pois que, 
além de nada constar sobre a sua existencia, cc
corre que a ac~:t da votação para deputados não foi 
registrada pelo tabellião do termo e tão pouco courc-
r idas ns suas cópias. · 

A commissão opina que se considerem nullas as 
duas eleições prlm~rias da Maria Pereira . 

'fiJX!sa.--49 eleitores. 

!\esta fregue;.ia procedeu-se regularmente á 
eleição na lllatrlz sob a presideneia do .cidádão 
Ignacio Corr~a· de Vasconcellos, tendo sido formada 
a mesa parochial pelo 2. • juiz de paz Josó Antonio 
Coelho de Vasconcellos. D:\-sc, no emtanto, como 
feita em ~sa do cidadão José da Cunha Fontenelle, 
uma segundo. eleição sob a pres!dencla do major 
João Severiano da: Silveira, ligurando como juiz 
de paz formador da mesa e do primeiro anno Joa
quim Ferreira de Carvalho . . 

Não está justificada J'IOr documento ru:;:wn a 
transferl\llcia dessa eleição para um:~ casa parti-

A commiss:io opinn pelo approvaçüo dn elciçlio 
p rcsi clidn pelo · cidadüo André Avehao de Souza 
Andrade.a qualfoi pref<~ri1la pela c,mara apundor•, 
porqu~nto nenhuma autllenticid~d~ tem 3 que :;e 
diz feita igualmente na matriz sob a lH'CSid0nc!a 
do capitlo João llodrigucs Nogueira Pinheiro. 

Aquira;- 3!. eleitores. 

Nesta p:~.roclli~ bouvo duas ~.leiçoos :- uma cuja 
mesà fm or:;amznda na n:atnz pelo ~-' JUIZ de 
paz Francisco Jo>é Amora, tr<!s eleitores e quatro 
tmmedintos ou SU(>plentc>, e correu na me~ma 
matriz sob a prcsidencia do Dr. José I.adi$lâo 
Pereir:~. da Silva; outra cnja mesa se diz fôra 
erc:~.da nn casa da residencia do cidadão :lfanoel 
Jose tle Frei las Ramos, pelo .iuiz ·de paz mais 
voútdo }Janoel Antonio Torres Portugal , com 2i 
eleitores e 2 supplentes, c fic.ou presidida por 
Freitas Ramos. . 

Deu fllDd>mento a osL~ s.1gunda olei~,;io o fo.elO 
atleg•do pela maioriA do corpo eleitoral, de que 
lhe fura prohibido o ingr~sso nn matriz pelo dec 
legado de poli~ia do ternw, o que 9e todo o ponto 
não parece ev•dente tJar~ que tivesse lagar a 
transfcrcneia da elei ~.ão para uma casa particular, 
e dá a esta elei~"io o caracter de uma dnplicata 
cl:lndestlna. 

Oc.:orro, entretanto, que o processo da formação 
da mesa presidido pelo juiz de paz Amora' não 'o 
r esente de vicio que inquine de nullidade a eleição, 
e que ello. se etrectuou na matriz com a regulari
dade possivól, sendo que nio compareceu o ~-· juiz 



câ"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 23101/2015 16:31- Pág ina 13 de 13 

3G Nona sessão preparatoria em í de Dezembro. de -1878. 

. de paz, n em o a.•. p or is~ que, estando o l. o a 
funceionar em uma C.1!':1 particular, se sentiam 
pois impedidos para !unr.clonnr na matriz . 

• ~· commis~ão é devoro que seja declarada nulla 
a eleição elfcctn<~da em caro do ddadiio Ramos, 
a p11rovando-so a que se fdZ na matriz sob a presi· 
dencia do Dr. Jose L:làisl:io l'erei~a da Silva. 

Que n os collegios de P".io dos Ferros,'.Nov:í-Cruz: 
Goyaninha, e Papar~, bom•e dnpl!cata.s, cF;lér nas 
elei~-'íes primarias <]nér nas secundaria~. · • . 

A' vista do que resolveu : 
Que scjnm reronhecidas as eleicões dos eleitores 

."da paroch1a do ~aUI! (collegio do mesm o nome), 
olas do Pciucjpe, Ser ra 1\'sgr.~ (eol!egío do l"riÓ-

f..onc!uindo a eommissJo propõe : • eitJe), das <!e Acary c Jardim (collesio do Aeary), 
. .' . . . da de Sant· Anna de Mattos (oollegto do mesmo 

l. • Que S~JOfll ájlprov~das as elerc?e.;; prmmnas nome), d~s de S. José o. Santn Rita, ou Santa Cruz 
das p~rot!ua:< <la FürlaiN:a, ~receJ~na, Soar e, de Cachoeira (colleg•o de Mipibú) d.~ de Touros 
·r~alnr_y, Alaranguape, J:':•c~.tuba,_{!maot.~seav~l, (collegio do mesmo nome\ das de .-\1Íody e Caraubas 
I:tmoetro, ~{U:>S;:ts. _ Ia~uarwe-uHrtm,,., ~mcbo ~o (collegio do A]>Ody) e do de Canguaretama (col
::>angue, _Qut~nda,_:.. -~r:tl.Ie.'!-s, Boa·\- •_a,em,,9u• - lcgio do mesmo nome)'; 

. xeramohuu, ts. Joao do I;'• •n<tiJe, FIOJO>, Arnoll~~ . Que sejam ajlpro\'adas igualmente as eleiçõe' 
. Cocooy , .A~snr~, Bamr>~e, _Acarapc, Iul}Jeratr:z, das parochias de Assú, Macúo e C:lmpo Grande, do 
Aracaty -~ssu_, l;~nl:.l. Qtut~ t·•-~· .-l.caracú, ~ranJa, colle"iu de Assú ; pedilldo-se esclarecim entos ao 
Amnrra~ao, Sant·-~nnn, J;Ju., :;obrai, C:mmd e, Pc_n· 1u csi'tJcnte da pro,· i nela sohre n eleição de Ang'ICII!'; 
wcn>IA•~, Tnmborll, Palnla , Crato, S. Pedro, Icó, visto romo n acla da primaria diz que · foi clla 
B~r!Jalhn, Ja-rdim, _Telha, Yarzea-.-l.l~gre~ Pet·~lro, reim.pcla qualificar.ã:o uttltiuJm.cntc ooncluida., eutre
MJ~agre~, l!_lS~ão-,·ellw. La\'r<l~ e :;, t•rauC,lSCO, tanto quo a da secundaria diz :' qUI.! nã:o {oi feita
CUJaS vvta~!JC~ para deputado~ fot·am . apu1adas pela ultima guali{icacã:o; 
pela re,_pecu.va ~amar!!; . , _ _ . _ Que se solicitem ' as act:ls dos colleg ios de S. 

'!.• Que ,:e)_am •;;ualreentc :tppro\aua> a.e_letçuçs Gonçalo, àfossoró, lmpcrmriz e Ceará-Mer im; 
prnuarms f.:•t.ns em B!eJr•:Secco, •O~ a pr~stde!!-~ 13 Que se solidtem ignahuente, do presidente da 
de Pedro Alves. tle Oln ena <::astro, em- ~abo~ao, provinci; informações minucio>n' .abra as alei
sob a presldenw' de Alexand• e Mattos AI raes '·em ~:ões de Pá o dos f~rros l'lovn-Cruz Papar v e 
Aracaty, sol> ~ pre>•deucta de ne-:nnldo da Stlv~ Govaninha, visto <1ne as ' actas das dll&s 1•~ •.-cia
Port_o ;_ em :"'t\uraz, -~~> _a pr~t~eneta de los~ !Jdàdes não dão por ontlc se r~coult~~ •1uaes a~ 
~ad•slao Pct CJra ~a :5>h a_, em \u.osa, sob a pr e viciosas: 
s •dcnc1a de I;rnoeJo Corrt~ de Vaseo!'cellos ; etn Que Jinnlutcnte so reconhc<·am deputados Jlela 
~achoe,~ra, soo a pr~~uJ.enc1a de Andre Aveltno de provilicia do Hio Grande do N~rte os Drs . Amaro 
souza Audr~do ; . · . _ Carneiro Bezerra Cavale:mti e Jos'í Morcit·a Brandão 

~-· Que ~eJam d_eclor~a,os nullas ambas as ele tçocs -Casl~llo Branco , que contam, nos collegios apn-
prnl!anas ele. ~lona Pere•.~ : . . . rados, maioria absoluta de votos. · 

4. Q_ne, hMII!Jente, ~ep~t r~onhCCJdos d_CPI!-· Sala dos trabalhos da L• contmissão em 7 de 
ta dos a_ asscmblr:~ g:crol legtslam·a pela provmc1a Dezembro do . i878.- Libera to Bar1·oso .-Bezerra 
<lo Ceam: de ;lfeJJezes, rclator.-Franco de Sd.-M. Buat·q~u: 

L Thomaz Pomnen \h'. Souz~ BraziJ .. de Macedo.- L.U:: Filippe.- .At~lonio de Sig.uit"<>.-
!!. J~o Brll(ldo aos S:mtos. A. A. de Souza Carva//!Q.-Joaquion Serra.- Viriato 
~- Tl1cocloreto Carlos de Far ia Souto. de Medeiros. 
''· Antonio Joo,:uim Hodrigues. 

ELEIÇÃO D.\ BAli!A. :.;, Jo.1!(Uinl Bento de Sour.a Andrade. 
(i. .!os o Li ~era Lo Barroso. 
7. Jo~o E•·nesto Viriat•) tl.e Medeiros . A 2.• ('.Ommissão de inqucrito, ten do oxaminado 
~. Frauci~:.o lle Paulil Pt:~~a Filho. cuitl;:ülosatucnL~ a~ authenti~s d:1s elciçUes primo.· 

r ias e secuudarias da provincia da Bah ia, e consi-
Sala da commi;são, i de Dezembro de jSiB.- a.erando que uiío foram contestadas quanto á le:;a

loaqu.im Sen·a, relator- -Franco do &i. - Lui:: !idade e Jcgitimidnde de sell processo, q ue correu 
Fi!tppc. -Sou.:t' Cm·r;alho .--~[. Buar~tte de Jfaccdo. rcgulanneu tc, seniio "" cloiçi:lcs d,, No~sa Senhorn 
~Jie;;;eN''.L de ,lfenezes.-.4tttmlio de Siqueira. da Pcnba, ue )(ossa Scnhol'3 •lo Bom COn selho da 

:tLEJÇÃo oo mo o::.\xo.o: DO :<Ot:TE . Serra Preta, d.e Santo Antonio ~e Alagoiuhas e _da 
Capclla 'da P JCdade do ll.11Tacao e das p~rochtas 

A i." ro•nmfssiio d9 verific(u)iio de poderes~ ,· de Itapmica, Chiljue·Chique, Pilão Arcado, nu
tendo exm~inurb _.s documento~ rcl:lthos á eleição I mildes dos Afof;ados, G~r~monbo , Santarém e 
lla provincw do H10 Grand~ do Norre, reconheceu: Alcobaça , c vcrtllood o que a somma total do~ 

tJ.u e a provincia conta li collcgios eleitoraes dos votos dc~ tus parochias não altera o resultado ti:~>' 
quae.s lha fo;a m ilreseutes as re>pectivas netas, elei!}õcs s~cundarins d~ mesma proYincia, é de 
n1e1:os 'fiJUln>, as éc S. Gonçalo, Mussoró, Impe- parecer : . 
ra triz e•~e:•r~--;nrim: · L • Que fique adiadn pal'a mais tar~c a DIJrescn -

Quc dn & preso)nte;, as de Natal, Príncipe, Acar y, tação llo re~pectivo parece•·, uíscussão e approvnção 
&tnt'AnDa de )Jatto•, Mipihú, Touros, Apo<ly e da~ eleições das parochias acima refer idas nonli-
Cangu aretamn, ncnhum:t d tw ida ou contoslaçlio nalmente ; · . 
otrerecem rc!uti-;amente_ás eleições, quér dos res- 2.• tJue sejam ap1Jrova!los as dem~is eleições, 

· peeti\•os collt::;ios, quér das Jl.uochias que os quer primarias quér secn11dari~s; . 
çonsritnem ; 3. • Que sejam linalmente reconhecidos deputados~ 
· Que da acta do coll~gio •lo A,sú consta terem pela pr ovíncia da B:tllia os Srs.: 
sido tomados em separado os '\'Otos d os eleitores de Conselheiro l\lauoel Pinto de Souza Dantas, 
An~ieos, pela rnzão d() nãv ler n elei')ào sido fei ta [ nr. Aristitlcs Cesar SpinuJa Zarua, -Dr. l osé LUi7. 
pela nltima •rualilica~ão ; de Almeida Couto, Dr. Pedro Leão Velloso, Dr. 
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Decima sessão prepal'atoria em 8 de DezembrÇJ de 1878. 

MareoÚ~ de Moura e .Albuquerque, Dr. João 1 bem e regularmente procedeu a mesa eleitornl em 
.Ferreira d~ Moura,. Dr. leronym!l Sodrê Pere_ira, 1 mi~orill, recompondo-se, e continuando o J>toeesso 
Dr. FranciSco · .uarm Sodrc Pereua, Dr. Gonçalo ele•[()ral, quando fot elle nllandonado e suspeoSQ 
Marinho de Aragão Bulciio, conselheiro Salu.•liano pelos mesa rios em maioria. Foi pretexto para esse 
Ferreirn Souto, Dr. Ildetonso José de Araujo, abandono a exi~teocia tle força pu.blic-1 nas prox.i
Dr. Frederico Augusto de Almeida, Dr. Ruy midades da matriz, sem prova exhibida de qual 
BarboSD, ))r. Pra?Jc~eo Pri3CO de Souza P~noizo. q!i"': iuterven!)!io perturbadora do e.-,:ercicio do 

Sah ua comm•ssao em 7 de Dezembro de i878. d1re1to de voto, e o .fundamento da unica argu!ção 
-Anuwo 'Cameiro &zer·ro Caualcatlti.- Sugi<l trazida á commissão. · · 
Fra~isro de Souza Castrq.- Barão da Estancia.- Cou~ider~ndo, portonto, que o processo eteilorat, 
Tlwmaz Pon1p1m "" Souza Brazil.- José Caetano t•nto o primorio como o seeundar1o, correu em wda 
dos Samos.-María'Kno Joaquim da Silw.-llfanoel a J>rovinciu conforme ás preseripções leo-aes · 
Vi~ de :Ua!/(llltàes. Considerandn que ba nas aclas e a'inhenlieas 

· da eleição ausen~ia completa dP- protestos, reclama-
.EtEIÇÃO nf: ~~.~.~o anosso. ções, ouqualquerar~;uieão indieatin de Yieios ou 

v lotações dt\ lei ; · . 
A 3.• coinmissão de inquerito, examinando a~ É a eommissão ele parecer : .· ' · 

acws das eleições primarias de ·~!t parocbia. da 
província de Mala Grosso, que -lhe ror.nnpresentes, L• Que sej:nn approvadas as eleições de eleito
níio enrontroll em ncnln11n~ olellas d~tviila. comes- res, ~ que ~~ procedeu ern -Agosto ào corrente 
ta~íio ou prote~to, exceptuada 3 de S .. Luiz de anuo, na provn:fcia do P~r~n:i.; 
Cvcercs,em 'lllG flJlfl~~eeeu um )lrotesto 'JUO níío foi ~-" Qn<• scjom reconhecidos deputados pela 
enyiudo, -porem cujos fundamentos pela rcsposL1 da mesma provincia os dons cidadão~ mais O'otados
me!'a 1 .... rochivl Jtiio eram subsis(cni>!S para ann ullar Dr. Manoel Al~es de Araujo e Dr. Sergio Francisco 
a eleição ou ~ll<lrar·lhe o resulbdo. de Souza r-<~stro. 

Não tendo hnvido eleição na pnrochia de Miranda, ···Sala das contnlissões da camara dos deputados 
')Ue conslituc tnmbem o collegio 'do mesu10 nome, · em 7 de De?.embro de i878.-J~sd .4nto-nio d• Souza. 
" 0 re>ultado conhecido p~rn eleiciio dos dous Lima.-Carlos A!ltotlio de F!"ança. Car-ualilo.-J. F. 
de)?llt:ldos, apurados os votos dos quatro collcgios, Horta de_ A,-au;o. -:- Joaquun M~noel àe Macedo. 
3forn aqu.cUe, o seguinte: . . - Frederico de Alnunda Rego.-Jullo Cwu·dt Freita.s 
Dr. Josó Vieira do Conto lfag;tlbites....... H;J Coutmlw •. 
Dr. Joaquinl ~tendes Malheiros.... ...... . 9ii I ~cvnnta-se a sos;;ão á i hora e 30 min11.tos da 

;:;!5n havtmdo portanto em todo o processo eleitoral ta r e. 
nullldade ou v iclll que o prejudique, já nas eleições 
primnrias, j1i nas soound~rias, c obtendo aquelles 
cidt!.dios maioria de votos, t>arece á commissiio : 

i.' Que ~ej:un approvadns as eleições de eleitores Deeima .......... ., preparatorla em 8 de 
ôas parochbs d:>. provin~ia de Mato Grosso ; Deze..,b.-o de 1.878 •. 

2. • Que s ejam reconhecidos dcputndos os Jk1;. · 
l'os6 Vieira do Cow.to Magalhães e Joaquim :Mcndcs 
Malheiros. 

Snla da commissão no' pnço da cam~ra aos 7 de 
Der.embra <le i87S.-Fr/:dcnco de Almeida Rego.-
1ui'io Ct $lW de F·reitrts Cnuli>tlw.-J. F. Hortit de 

• Araujo-. -c_ .4.tltonio de Fra>lÇO. Ca.MJaUto.-Joaquún 
.Manoel de !Jfaeedo.- Josi Anto11io de S01t.:a Lima.
ilfarcoli•lo Jfoura. 

ELJ;!ÇÃO 01) PAllA~A. 

A' 3.• commis.'lâo de poderes foram presentes 
ns :cctas das ~leições primaria~. c ~s autbcntic:ts 
uos collegios el~itoracs da província do Paraná. 

A's H horas d~ mnnhii acham-se presentes o~ 
Srs. Fabio Reis, Sergio de Castro, Horta de.Araujo, 
Marcira de Darros, Viriato de Medeiros, Costa 
Azevedo, Barão à:l Esl.lneia, 1osé Cae~no, Affonso 
Celso, 1-'re<lerico de Almeida, Zama, Mariano da 
Sil..-t., Felieio uos Santos, Saldanha Marinho e Souza 
Carvalho, abre-se " sessão. 

U-se e e upprovnda a acta da sê..<;siio antecedente. 
O Sr. 3.• secre~ario, servindo ile !..•, da' conUl do 
segui me 

=ll.DrE:>TE. ExaminMttlo-as com n duvMa auenção, ver·iticau 
a 1:ommissüo que dos trezentos c onzo. eleitores 
de que se compõe a provineia, distribui-dos pelos oméios : 
oito ootle:;ios deitoraes em que c dividida; COlll· Do miuistcrio do im-perío de 7 de Agosto de 
pareceram duzento• sownta e · Ires; o recohiram 1878, remettcndo uma represcnta~o e informações 
os votos da eleio.~1o secundaria nos seguintes anne-.:as, ministradas pelo presidente da provlncin 
cidadilos: do· Pará e pela direclorfa geral de estatística, ~o-bre 
Dr. ~Innoel Ah'es ile Araujo .... .. ... · 2<54. votos o nutuero de eleitores fixado par:\ a freguezia. de 
D1• Scr~io Fruncisco de Suuur.Cnstro.. ~M. S. José de Mac~1>á peto decreto n.• 6~~1 de ll dé 
Dr. Manoel. Euphrasill Corrêa........ ~O j Julho de l87ti.-A eommiss5o de constituição e 
:Or: Adolpho Lamenba Lius· .. : ....... . 1.9 poderes. · 
t:on-~.JcsuiuoMarcondesdeOliveiraeSir. l.:! .D<J mesmo miuisteriode6 de Novembro de 1878, 

Sómcntc contr-~ a ,·ali da de d:l eleição d~ parocbia remettendo uma representação dos empregados da 
de Sant'AnWl de Pout3 Grossa, foi tra~id:~ ao ~eereuria d:1 província do Maranhão, pedindo 
conhccimen.to da comnüss:io um• roolamação ano- serem seus vencimentos pagos pelos cofres geraes. 
n yma, que é destituída d~ ruüdantento, vi~toquc - •\' eommissão de orçamento. 
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38 Undecima sessão prepaiãtõria enllfde Dezeinbro de 1S7~. 

Uma repres~n!:!ção de Joio Baptist;a de Mof!!C_J, 1 secçõo dos negocies do impcr io do oonselho de 
deput:ldo pronocwl de S. Paulo, contra a ele,~.ac es!:ldo ; eom o qual Sua l!ages!:lde o Imper~dor 
de deputado geral do desembarg:ldor Bernardo hou,•e por bem con(ormar-se.-A' rutsma oom
Avelino Gaviiio Peixoto, visto o mesmo desem - missro. · 
bar~ador ser interessado e contractador das _em- Do ministerio dos negocies do imperio, de 6 de 
prezas dos, %nwenhos. ce_ntrnes _de Porto Fela e Dezembro de 18ii, remettendo eópta do p:1recer 
outros.,- A - . commtssao de mquerJtO. que, n propo•ito de duo. rcpre..<cnlaçües contra 

O Sr. presidente levantou a sess;1o ás i i l./2 horas, l aetos praticados pelas mesas parochiaes da Penlla 
e .conv ida os Srs. deputados ao trabalbo das com· do Rio do Peixe (p~ovincia de S. Paulo) e da do 
missões. · Rio Psrdo (Rio Grande do Sul) formulou a secrão 

' dos negocies do imperio do con•el h o d~ est.odv.-
~ A' eommi~süo dr. r.onsti tnit.ão e poderes. 

Undechna eeesão prepan>U>l"ia en. U 
de De:zenlbw-o d.e 18.,.8. 

Do mesmo m inisterio de ~O de Setembro (lc 1878, 
remeltendo uma )leti~ilo dos empregados da secr<J· 
taria do governo da J:ITOv inciu de S~rgipe p3TU 
serem pagos de seus vencimentos pelo co(N da 

l Fazenda geral.-A' com missão tlc orç;~mento. 
Pnllsti>ENclA I>O sa. :rAmo Rllls. Do mesmo tuinisterio, remcttendo um oficio 

5UMM.\RIO. - E.XPEOII!~TE . - Requerimento da t.•l il<:' !,. " se~retario da :ISS!Jmblca leg-islativa.d:l PT<!· 
comllllssao de inquerlto -Pareceres da 2.• com- vmc1a de~- Pedro do RtoGrande do Sul, e papets 
miss~o de inQueri to sobr~ as eleições do Rio de ·annexos, relath·os ao projecto rle lei n.• H~5 de 
Janeiro e Ala~õ"' · . '> de Maio d6 1877, que approvu os e~tatutos da 

, _ communidade evan~elíea de S. Leopoldo, ao qual 
, A s H_ hor~s da manha acb~m-~e ]J.resentes os 0 presiden te do provnlcia negou smc<·iio.-A' eom
:;rs. F:Wto Re1s, Fern~ndo Osono, :;erg1o <le Castro, miss~o de assemolé:ts llrovinci:les . · 
1loretxa de Barros, Vtriato de }(edetros, Alves de . . . .. 
Araujo, ?!Iarcol in o lloura. Buarque de Macedo, Do ~lllOtsteno da ~gr•cultun, de ~9 de Agosto 
Mac-Dowell, Candido déOiiveira, Mariano daSU>n, de i818, remettendo um exemplo! da consn!ta 
Barão da E stnneia, Silva Maia, Frederico Rego, de ~ 4o J~lh6 [lroxtmo findo Q:l sec~ao dos neg~c10s 
Libernto Barroso,BnptistaPereiro, Hona deAraujo, do u;operJO do, conselho de estnd,9~ sobre Je.•s da 
Mello Franco, Diana, Flore.<, Joiio }Jendes, Franco provmcla de l ernambuco, de 18; ', com o qua~ 
de Sá, Camargo, Freitas Coutinho, Luiz Filippc, Sua Magesta.d_e p Imperador se eoniormou. -A 
JUaee<lo, Affonso Celso, Zama, Pompeu, João Bci· m esma commJssao. . 
nído; Frederico de Ahneirln, Sil l'eira Martiru, Achando-se sobre a mesa os diplomas dos Srs. 
Felicio dos Santos, Tbeopbilo Ottoui, Souza An· João Baptistn Pe1·eira, depullldo eleito pela pro
dratle, Tavares de Mello, Cruz, Barão de Villa viocia do Rio de Janeiro, e Caudido Lu\z lfaria. 
BeiJa, Souza Lima, Franco de Almeida, Dauiu, de Oliveira pela de Minas Geraes, são remeLLldos 
Am orlm , França Carvalho, Bul~ão, Ilderonso de ás r espectivas commissões . 
A,raui!J •. Bezer ra de >len&es, }fonte, Anto~io de E lido, apoiado, posto em . discussüo e approvado 
S•quetra, Souza. Car>alho, Jeronyroo Sodre, Be· 0 seguinte 
zerra Ca"l'alcantt, José Caetano, Joaqnim Bre..-es, 
~ nscimento Portella c Mauoel de Magalhães, a})r e-se llEQllllOBIE:<To. 
a sessão. 

Lê-se, e é approva.da a aclll da sessão antecedente. 
O Sn. l. • S~Clllrr.\1110 IG o seguinte 

EXPED tDl'T.&. 

Acta da el~ição primaria da parochia de S. Miguel 
e .Almas da provincin ele Minas Geraes.-A' 3.• com
missão de i nquérito . 
Reprcsent~çiio acomp~nha~a de !.~ doeumcntos 

sobre as eleições de S .Pn ulo.-A' 2.• commissão 
de ínquerit0. ' 

Oficios : 

• A l. • commissüo de ingueri to pt eei:'ll que esta 
augusta camara solicite do sr. :Ministro do Im11eria 
as infonnaç iíes c relatorios apreseptMos pelos 
presidentes das províncias do Amazonas, :\laranbão 
e Pará sobre o processo eleitoral a que se procedeo 
ultimamente nas mesmas pro\·incias. 

Sala das eotnmissões, 9 de DczcmbN de -t8i8. 
-0 president~. Liberato Barroso . • 

São lidos e vão a iulprim ir.-na fórma di> re~i
mcnto, p~ra serem voL:ldos ''in te e quatro boras 
depois de publicado>, os seguintes · 

PARECERES DA 2.• COMMISSÃ.O DE lNQUERITO. 
Do ministerio da agriculturll, de 29 do ~[aio ELEIÇÃO DE .\t.Mô.l.s . 

de i 878, re.mettendo um eJ:emplar, devidamente 
autllentic:~do _pelo direclor da direetoria central A 2.• commissüo de inqllerito, examinando os 
do mesmo mmisterio, -~a consulta da secçõo dos diplomas dos Sr~. deputados eleitos pola província 
negocias elo imperío do conselho de e>t3do, de t de das Alagôas, as actas das eleições primarias e sccun· 
Abril pro:dmo findo, ·sobre leis do llfarnnhiio de darias da mesma província, bem como a da apu
i876, . r elativa.s ao dito ministerio da agricultura, ração geral, e varias documentos e reclamações que 
com o qual Sua Mages!:lde o Imperador houve por dizem respeito ao mesmo assumpto, teni a honra de 
bem eonformar·se ]lOl' s ua i<nmediata e ilnpcrial i nterpor o segUinte ' ' 
resolução de 18 do corrente mez.-A' commissão PAl\ECER. 
de assembléas provinciaes. · · .. . • . . 

• • • · . _o\ prOVJnCIO das Alagoas COilta 22 collegJOS dJVI· 
Do mesmo mml$teno, remettendo um exemplar didos em~ a.semblóas parocbia~'S com866eleitorcs 

da coosnlta de 6 de Julho pro:tJruo lindo , da , assim distribuídos: 
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:1.• Maceió com GS eleitores distribuid.os pelas tres 
puoel!i~s: · Maeeifi com 31, Jaraguú 9, Pioea ~8. 

2.• Sant:t Luzia do Korte. .. . . . 23 eleitores. 
3. o Marago~ipe. ~ ............. - 26 • . 
~- • Porto C..aho, com1Jreheudendo as rmrochias de 

l'orLO C"! I' O ~'üm 37. e Porw de Pedras com iti ele!· 
torcs. · 

excu~ado o 2. o (Doc. D) na matriz, sem reclamaçã() 
ou oppos~çii?, alguuta ~não ser a do pequeno grupo 
que uo dta ~ peL1s H horas da manh'i pr etendeu 
perturbar a orde1u e reqularidade dos t rahalbos, 
não lendo, porém, couse:;uido seus fins pela ener-

. gla e.o 111 que a mesa soube proceaer ; 
: 3. • O ha\·er sido nomeado um escriviio ad Jwc 
' para lavrar estas ac:as pelo i." juiz de paz, ti.' Pás,o de Camaragibe. .. . .• 53 eleitores. 

ü.• S. )Jiguel.......... .. . . . . 3i 
7. Q Al::tgÜ:IS . ..... ~ •.•..•.... ~ ::!4 
S.' At,lnia...... .. . . . . . . . .... 61 
9.• Pilnr................ ... . . 2.\, 
iO. S. José da J.ag:e ...... ,.... 71;, 
H. ?tlnriey.... . . . . . . . . . . . . . . 3i 
i2. .\ssembléa ...... ·. . . . . . . . . 57 
13. Quebrnlong-o . . . . . . . . . . . . :2i , 
ik.Anadia, 60 eleitores, COHll)rel~enrlendo a pa-

roclli3 de Atudia co ~l 35 e a do Limoeiro com 215. 
-:1.5. Palmeira do,; Indios ....... -i2 eleitores. 

iô. Cumrip.c................. ~3 > 
-17. Penedo, 87 eleitores, comprehcndendo a pa

rochio <k Penedo com Mr. e a rle Piassabussú 
com iO. . 

!8. A do Porto neal do Collegio coni 33. 
i~. TroiJlÜ. .. .. .. .. .. .. .. .. .. :H eleitores. 
20.. Piio rle Assuea1· .... : . ... , . . 22 
2r. Sant' Anna de Pane ma...... 22 , 
22. P~ulo Afl'onso, 27 elciJorcs, comprehendendo 

a parochi~ da ~latta Grande com ia e a da Ag:ua 
Branc:J. com !4. . 

Pelo exame. ·minucioso procedido nas actas das 
eleições pt'imarias c secundarias, que tiçerom Jo
g-ar nesta província, ver i ficou a commissão terem 
sido estas eleições Qscoimadas de vícios ou irre
gularidades, que prejudiquem o processo eleitoral 
em todas as parochias com exeepç:ío das de Pioea 
e Traipú de que faz especial exposição. 

f:omo, porém, o r"sn!toilo da votnção destas rluos 
parochias em nada prejudica ou altera o resultado' 
total das eleioões àa província dasAJagôas, qualquer 
que s eja n solução que se ae a essas duvid~s, serão 
sempre deputados os que t.;m diploma expedido pela 
camara munici pai da capital . 

Eloi[ão de Piooa. 

l\'est:t parochi:t procedeu-se a duas eleições, 
sendo unu. pelo :1.• juiz de llaz, e outra pelo a.•;· 
na ausencia do 2, • 

Na primeira, presidida pelo L• juii de paz 
Manoel Ah·es Correu; deram-se al~umas irregu
Jarid•Hlc~ c vicio> '!UC fnzcm supp<ir a cxislcncia 
d"' fraude Cllt todo o processo eleitoral, como 
sejam: ' 

L • Não estar juramenrodo o L • juiz de paz 
que presidiu <i formnção da mesa, como se vê 
da petição em fórma de j ustificação dada perante 
o j uiz de direito de Mace ió pelo Dr . ~ladano Joa
quim da Silva, que acompanha este parecer sob o 
titulo de Doc. A; 

2 . • Niio ter sido esta eleição feita no corpo da 
igre;a matriz~ como C()nfessnJ.n suas proprias netas, 
porém na capella-mór ou outro qualquer log<1r, não 
se tendo dado facto al"'Um que au torizasse a mu• 
dança do lo~! designado por lei para este processo, 
pois não póde servir <le jus tificativa o pretexto 
de assuadas e violencias não comprovadas, a negadas 
pelos factores de semelbante eleicão. Oecorre 
ainda que ao tempo em que d!zem t erem-se dado. 
essas violencias, Funccionava reg ular· e l egalmente 
a mesa presidida pelo 3 . • juiz de paz, por se t er 

<1uaudo o es~;rivão competente, que é o do j uiz de 
vaz, c.omo preceitúa o ~rt. 2:~ das instrucções de 
~O de Outubro de 1875, estuva em e:.:ercieio, 
lavrando a acta da leg-itima eleição; 

4." O verificar-se pelo Doc. A que no dia 
5 de Agosto de !878 (d;~ fornMção da me~a) fõr<J. 
chama do o esc ri vão do juiz de paz do d istricto · da 
po1·oaçüo de Pioca para lavrar uma acta falsa, que o 
L• j ui r. de paz diz ser o resultado tle um accôrdo 
entre os dous partidos que <.lispulavam a eleição. 

Is lo posto, a conimissão : 
Attendenuo a que os factos relativo~ nesta eleição 

importam nutlidade de todo o processo c!eiloml. 
visto serem daquelles que a lei cond.emna Cúmo· 
insana.veis ; ... 

Attendendo a que a eleição presidida pelo 3.' 
juiz de paz correu sem accidentes, na observnnci:t 
de todos os preoei tos legaes ; 

Attendendo a que se não apresentam reelamacões 
nem contestações a seu respeil~ : · · ·· 

E' de parecer que se rejeit6 aquel!a eleição por 
nulla e fmudulenta, ficando appronda estn pata 
t odos os effeitos legacs. 

EleirJW d~ Traipú . 

Sobre a eleiç.io de;ta parochia allega o L o juiz 
de paz L ui~ Gonzag-a de Torres Mello, que eheg-ando . 
:\ matriz pelas J O horas da m:anhã, acompnnbado 
de algumas pessoas gradas do Jogar, entre as 
quaes muitos eleitores, a eucontrãra cercada, 
tendo apenas a porta principal aberta, g-uardada por 
uma força de 10 praças ao mando do deleg-ado de 
policia tenente Bento José de ~lello Pereira, que 
llles vedâra o ingresso. Em face de tão estranba 
viofeneia elle (~uiz .de paz) lavra u rn protesta que é 
assígnado por .6 eleitores ; mandn atlil:.ar editaes 
con~ocando o eleitondo para a casa da eamara, k 
vaudo tudo ao con hecimento do governo pro
vincial e juiz de direito da comarca. 

Na segunda eleiçiío feita na matriz allegau1 os 
interes~dos que não tendo. comparecido nenhum 
dos juizes de paz da fre~uezfa, fóra chamado 
o!lici:~.lmcnte o cid,ui:lo :Manoel Vietorino de 
Sant'Anna, :!. o juiz de paz juramentado do districto 
mais proximo, que é S. Braz, e teRdo annuido ao 
convite que lhe fi'Jrn feito, de·conformidade com o 
disposto no n.O 2 do§ 5. o do art. ~ - 'das instrucções 
rega.lamentares, assumira a presidenoia da mesa 
proseg-uindo regnlarme.nte o processo eleitoral, 
sem a mini ma i:on testação. . ~ . 

Attendendo, ·porém, a que ::tS allegações da 
~lei\'iio feita pelo L • j u\z de paz s~ dão conta 
do exacerb~mento das paixões partidarias, e nada 
pr ovam ácer ca da verdade· do Cacto em qnestão ; 

Attendendo a que os documentos apresentados 
pelos autores da duplicata da calll:lra presidida 
pelo L • juiz de paz, de caracter partidario, se 
baseam em sua quasi totalidade em attestados e 
declarações dos proprios interessados ; 

Attendendo -a que o nnico d ocumento que de
-vêra ser iml!araia! por vir da primeira autoridade 
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da comarca se resente visivelmente dos odios e 
pequ~nas pre"enções loeaes q uu tmnsviaru os 
espíritos mais rectos, e nada allirma de posíti"o 
sobre a allegação de violencia feita ao !.• ju:iz 
de paz, como se evidencia da doc. 2 que se expri
me nestes termos : ~ao terceiro item responde
que viu o supplicante e eleitores peticionarias na 
face da matriz em coH.uersa moderada. com o:; agentes 
da policia, e d'Zlois volt,rem sem ter entrado, 
do que concLue lhes ter sido vedado o ingresso, 

· o resultado de um aceilrdo, e se e!Tectivanlenle não 
lavrou uma !lcta aUle-datada uu livro, que foi for
necido e rubric.1do pel:t c~mara municipal, contem
vlando nessa organízacão o· p•·esidente da mesa 
Jmrochial tenente Felippe da Silva Moraes e outros 
ami1={os: dest-e ; · 

o que não !)assa de mera Cllnjectura ; 
Attendeudo a que a lei faculta os recursos nlo

derados de proya de fraude e nullidades eleitoraes, 
e condemna implicitamente os meios clandllstinos, 
os protestos (tlbricndos no si.tencio, sem audicncia 
de interessados ; 

Alteudendo a que não se leyantaram reclamações 
nem queixas contra a eleição elfectuadn regular
mente ua matriz de Traipupelo a.• juiz de pn1. de S. 
Ilraz ; · 

Attendendo ~ manifest., clautlestinirlaõe da 
duplicata feita na camarn· e ás presumpções de 
legalidade em favor da eleição da matriz : 

Ê a coromissão de 

PARECER. 

·1. o Qne sejam annulladas as eleições Jlrimarias 
da parochia e collegio de Traipú presididas pelo 
Lo juiz de paz, fórada igrej:t matriz, eapprovadas 
as eleições primarias 11resididas pela 3." juiz de 
paz de S. Braz na igreja matriz ; · 

~-o Que se rejeite a eleição primaria da fregue· 
zia de Pioca presidida pelo 1.0 juiz de paz fóra da 
matriz, e se approve a feita m igreja matriz, 
presidida pelo 3. o juiz de paz ; 

3. o Que sejam approvadas todas as mais eleiçiies 
prjm:u-i:lS: e s,,~ r,nnda:rins d~t!l prm.rinci:l · 

.1.. o Finalmmte, que sejam reconheeidt;s devuta· 
dos á assemblen geral legislativa pela provmcia 
das Alagoas os St·s. Dr. Tllamn do Bom 11m Espin
dola, Dr. MarinnoJoaqu.im da Silva, D1·. Esperidiilo 
Eloy de Barros Pimentel, Dr. Lourenço Ca valcautc 
de Albuquerque e Dr. Francisco lldcfonsa llilleiro 
de l'rl~nezes . 

Sala dn commi>s:ío •le inquerito, 9 dü DezcmlJra 
de!8í8.-Titoma~ Pmnpeu. de Sou::;a BraziL-Scrgio 
Frrmcisco rle S~u;;a Castro.- Souza. Andrade.
Barr"io da Eslanciu.-A.maro Carneiro Bozc1"1"a Ca· 
vatcanti.-José Caetano dos Santos. 

llhu . e Exm. Sr. Dr. juiz de direito desta 
eomar~a .~ O bacharel )!ariano Joaquim da Silva 
preeisa, ~bem .de_ seu. girei to, <JUe V. Ex. matlde 
ao escrtvao do J "'N de paz do dtstrieto da po >oatuo 
de l'ioca dC!;ta comarca cerlificnr em termos 
•rue façam fé : ' 

~-" Se não realizando-se, lavrou elle escriv~o 
outra aeta. 

Ne5tes termos.- Pede a V. Ex. deferimento. 
-E. R. }L- Maceió. iO de Setembro de 1878.
Mariano Joaquim àa Silva. 

Manoel Pacheco da Sih·a Bdlo, escriyão do juiza 
de paz do di~tricto de Pioca. na fórma da lei, etc. 

Em cumprimento do despacho do meri!issinw 
Dr.-juiz de direito da comarca, tenho a certificar o 
seg-uinte : 

Em qnnnto ao primeiro~ certifico q ue o i. o 
juiz de paz Manoel Alves Correia, até o d ia 28 d<J 
Julho deste anno, nao tinha pre~tado juramento, 
isto por me ter elle Correia di to no mesmo dia, c 
não me r.onsta que até o dia 2 do m ez de Ag-osto 
tivesse elle [}restado j 11ramento perante a caínara 
municipal. 

Emquanto ao segundo-certifico que foi feita a 
con\'ocar;ão para a elci~.ão pelo :2.• juiz ue paz José 
Antonio de Sá Cout:nho, e pelo mesmo j ui!' de 
paz Coutinllo me foi dito no dia L • de Agosio, que 
não se apresentava na eleir.ão no dia seg uiu te, 
par motiYos justos, e no dia 2 de Agosto ás :LO horas 
da manhã me apresentando no corpo· da ig-reja ma
triz afim de prestar meus serviços na qualidade de 
esc ri vão de paz deste districto, fni. chamado 
pelo 3. • juiz de paz José Fenlandes de FaFias, que 
estava na mntriz com outros, e depois da votação 
para n1esanos lavrei a acta da formação da mesa 
parochial, e tendo concluído a respectiva acta, 
apresentou-se o L o juiz de paz Manoel Alves.Cor
reia, depois de H haras do diD, c vendo que estava 
a mesa par.ochial já organizada, s endo presidida 
pelo 3. • juiz de paz, r elirou->e da matriz. 

Certifico mais que no dia 5 do dito mez de Agosto, 
:ís l.O horas da manhã, pelo ollicial de justiça· José 
Bandeira de Mello fui chamado a m:mdo do L ' juiz 
de P"" Mauocl .Alves Correia, ~nm de lnvrar n ina 
neta parn a fonna~ão da meea, aJIIrmando-me clle 
que era o resultado de um Jlccôrdo, e que etiee
tivamente lanei uma acta eom a data de 2 de 
Agosto no livro que foi fomP.cída e rubr icado pela 
c"mara municipal, contemplando nessa or~;ani
zac.'lo o presidente da mesa paroebial, qne func
eionava desde o dia ~ , o ·tenente Felippe da Silva 
Moraes e onn·o de eujo nome nUa me recordo, n 
que não se h:iveudo r ealizado o dito acciírdo não 
lavrei a c ta alguma e consta que 11a rticularmen~l 
uzeram outra eleicão enl casa do l . • juiz de paz 
Manoel Alves Correia. O referido é verdade, o q ue 
tlou fé . Povooç;lo de Pioca, 11 de Setembro de i 878. 
Eu ~lanoel Pacheco da Silva Bello, escrivão de 
paz que o c~erevi em testemunho da verdade.- O 
esc ri vão, 1llanoel Packeoo da Silva Bello. · 

t.• Se sohia. on lhe constava por qualquer meio 
qu,el\lanoe!Ah'es Correia, 1.0 juiz de ]Jaz, tinb:Í 
ate o d1a . 2 do mez de ·Agosto proximo pnsS<Jdo 
prestado Juramento na eamara municipal ou o 
que lhe const a ollicialmente a este respeito : 

2.• Qual o juiz de paz que o chamou para 111m. Sr.-Não me achando juramentado, é nuo 
lavrar a acta da formn~,ão da mesa parachial e podendo prestar o juramento por me achar em mau 
St: quando apre~~r:.tou · ,:e na igreja matriz lllanoel estado de saude, por isso passo ás mãos de V. S. 
Al"es Corre1a Ja estava lavrada a aeta, e a '}Ue o otlieio da Illma. e:unara municipal a fim de dar 
horas appareceu o r eferido Correia com algumas suas ordens. 
pess~as ; . e • " I Dens guarde a V. s.-Rio, 2 de Julho de 1878. 

~·. Se _no dla <> do refendo mcz . de A;;-osto não - IIlm. Sr. losé Antonio da Silva Coutinho, ~.· juiz 
ío1· convidado pelo _ mesmo Corrma para lavrar de paz em exerci cio do districto de Pioca.-Manoel 
1llll3 aeta de formar-ao de mesa, allirmaudo que er~ Alves Cm·reia, i .• juiz d~ paz. 
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Pa~o da ca=rn municipal de Maceiõ, 27 <le J u -l 
nllo de i878. 

lllm. Sr.- Achando-se designado o dia 5 de 
.Agosto proximo vindouro para, na fúrma do 
art. ~-•, § 3.• ~-• parte do decreto n. • 2675 de ~O de 
Outubro do !875, proceder-se om todo o Impet·io á 
eleir.ão dos eleitores que LGm de eleger os novos 
deputados á asscmhléa geral, conforme recom
menda o aviso circular do ministerio do irn11erio 
de i7 de Abril ultimo, sob n. · H69; assim o com
municamos n V. S. afim de que nessa parochiá 
se venfique naque lle dia a referida el eiçõo ; oh· 
senndas as di~po~içõt's dos arts. 99, das instruc~ões 
regulamentares annc:xas 'lO decreto n.• 6097 de l.2 
de Janeiro de i876,. e 68 da léi 11.' 387 de 1\J de 
Agosto àe i8~6. • 

Deus ~uordc n V. S.- Illm. Sr. alferes ~fnnoel 
Alves Correia, :1..• juiz de paz do districto de 
Pioca.-;}!anoet Jfao•tim de Miranda, pro-presidente. 
-AntoMo Joaquint Duarte.- Domingos Ba1Jtista de i 
Aze&edo e Sil'l'a.-Francisco Aurelio .Raraúna .--i 
José RiiJcil'O Bat•t•eto de ,)!enezes. 

L, seccão.-Palncio da presidencia das A!Qgóus. 
-Maceió. em 3i de Julho de 1878. ' 

Em Vi$Ln do que representou Vm. por officio 
desta da ta, acabo de otliciar de novo ao .presidente 
da C.>mara muni"ipal desta capital para remetter, 
sem perda de tempo, a Vm. o livro de que trata 
no seu citado officio. 

Deus guarde a Vm.-Fmncisco de Carvalho 
Soan's Bn:.ndão. -Sr. José Antonio de Sá Coutinho, 
juiz de paz da paroebia de Pioca. 

ELl<IÇÃO DO RIO DE JA:iEinO. 

A circumscripção eleiloral da cõrte e província 
do Rio . de Janeiro se compõa de 33 collegios. Na 
eleição proximamente Iluda, ctaquelles 33 collegios 
só deixou de funceionar o do Capivnry, por não 
ter hav~do eleição nas paro~hias dCJ respectivo 
mumctplo. 

As ~ctas da eleição primaria de quasi todas as 
parocllias, acompanhar~m as dos eoll~g-ios. 

Niio en~ontrou a comm issão írregui:l.rida<1o ~1-
l)'llma na elei<;<1o secundaria. · 

D:J.$ acws dos colle)!ios de Barra ~r~nsa, Sapucaia, 
Para ~v, It~guah)', · lHo Bonito, Cnntagallo, San la 
Maria Mag-da!ena, Araruama, Igu;tssli, :>. Fidt~lis, 
Estn•ila, l'' riburgo, Valença, Vassouras, e Rezende, 
se Yil que, estando !trcsente~ em todos dles rcprc· 
senlanl<'s de tllnbas ns opiniücs 11o!iticas, foram 
re on\lccidos os eleitores , sem contrudicrão, pro
testo ou obscrv:tção de qual'}uer natureza~ 

Nos coll••gios de S. .lo:•o da Burra, S. João do 
Príncipe, Macnhé e Cabo Frio, só asteve represen
tada uma OJlinião politica; mas nem a taes collegios, 
nf'm ~l ü~tn eam.ar.:l fo1 endere~a.da reclam.a 1;ão 
alguma contra a regularidade do processo eleitoral 
nas parochíM dos respectivos municípios. 

A commissão passa a expor as questões suscitadas 
nos restantes collegios. 

O . parecer da mesa do coU~~io de Muge, que 
servm de base para a approv açao dos eleitores do 
municipio, refere que na eleição a que se pro
ced8ra na paroehia da Piedade bouYe protestos 
e contraprotestos, por se allegar que entrára um 
maço de :1.8 cedulas, alem das recebidus devida
mente. Cumpre notar que foi apropria maioria 
da mesa parochial, eujn parcialidade a final ficou 
vencida, quem fe~ cabedal daquella allegação, 

A· 6.-TO!IIO lo 

tendo sido essa maioria da ruesn " tisc;~li~adora 
do processo eleitoral, por cujo intermedlo sómente 
teria sido possível receber-se e guard.,r-se o maço 
de ~edulas de que se trata, se o recebeu e d eixou 
apurar .foi evidentemente com vistas de prcjU11icar 
o seuS ndvorsur-ios, que t)ôr fim triumphorám no 
pleito. Ora, como a fraude, se fr~ude houw, não 
d(~'Ve :l.pto,~eitar a qu.em a en1pregou: n::io ha mu
til•o para se annullar a clei~ão da P iedatlc. 

Em Saquarema fnnceionaram dons collcgios eloi
toraes. Das actas da elei~ão primaria q ue lambem 
fni feib em duplicata, conhec~-se q ue cffectt\·a· 
mente a p:trctalidade conservad ora começ.-íra a 
elet~~o c=o1n legalidade, o a or~anü~3r a m~s:'l. de 
lllOdo a se garantir absolutamente ; mas Jogo em 
s~guida, o seu presidente, sob pret exto de eo:~cção, 
<ldiou a deiç;'io para o meiado do nwz. n~.s!a t~o ucção 
não ha prova, nem app~rcneia de poss'hilidade, 
norQUC n mesa se constituiu a sabOT daquclle pre 
sidente, e nenhum dos mesarios soffreu causa 
al~nma,. nem di:-" to sP. qncix.~m, te11do flúdido {".om 
toda a libet·da<Je tomar delibcraçõe~, suspender a 
elC.i0ãO, fazer uc\as e retil'ar-se. Niio querendo os 
vo~m leS sujeitnr·se a e~te nrbitrio despoth:o do 
pl'esidcn !e, da mesa o de seus amigos, reeorréram 
a um elos juizes ae paz da pa1·och ia, blano~l Pinto 
Bandeira; o qual compareceu no dia segninte; c 
organiznndo elle nova me;:.", segundo o [lrocesso 
marcado pant o caso de não comparecimento de 
eleitores, proseguiram os trabalhos elc i~oracs o 

·se toncluiram pacificamente. 
A parcialidade, que havia adiado a eleí~ãn , fez 

outra em dia_ para o qual não estava autorizada. 
Parece, pois, que a turma destes eleito res ni!:o· 

p(lde ser approvnda, devendo-o ser aquella que'foi 
eleita na ép•'>Ca legal, quando á parochía h.aviam 
co,Jcorl'ido todos os votante>, convocados par:; essa 
cuoca. 
·.conseguíntemente deve-se approvar o collegío 

que ~e reuni'u na camara municipal, com ptrsto dos 
eleitores leg:1es o não o <1ue trabalhou ua igreja 
matriz. 

Nr. colie;:io do Pirahy, coropo;t o de ombas ~.s 
parcinlido.tcs, só se pediu a votação em separado 
do~ c1citores da S~ Jo~é do TuL·'-ro, sem Sê ox.plic~r 
o tnoti\'0, ~iio tendo vindo á ~mara as actas d~ 
elei~-ão d<•ssa pat'Ochia, cumr1~e, na apf>tovação do 
collc'!'io, seroror os eleitores do Turvo parn q uan do 
,;e pos'a conh~cer de sua legitimidade . 

No collegio de Angrn dos Reis, votaram em se· 
par:1do os eleitores de Iwcuruss;i por não terem sido 
11resentes as netas da eleição dessa paru.,hia. Como 
cllns n~o "Viernm tamberu a est~ cam~r:t., cump ro 
adinr o reconhecimento desses eleitores. 

No coll"gio de ~[aricá, houve questão ~ re~peito 
de dous eleitores, ao~ quaes a mesa paNr,hia I rccu 
sára diplom~ por lhes contestar o elcgíb iltdnde. A 
mesa do collcgio ~-~con hcceu que um. dellcs se 
t~chm·a in•cripto no list:t supplementar dos elegíveis, 
e que o outro até fUra jú reconhecido el•,ilor, na 
le"'islatura passada, pelaeamara dos Srs. depuUtdos, 
e o eomo tal. convocado funecionára na or~an:~ação da mesn Jmrochial, havenllc até i eci;o.ão jud'ciar ia 
m:•nntenindo o dito cidadão na sua qualiliear:ão de 
eleitor por oc~sião de um recurso de nnllidadc, 
que se b:.s,·ava na mesma contestação. 

No colle·· i o eleitoral de !tllboralty tomaram-se 
em separado os votos dos eleitor es de eada uma 
àas quatro paroehias que o compõem. 

A respe•to dl! eleição da parochia de S. Joiío, rc· 
fere a mesa que no dm !2 de Agos to, est.~ndo a 
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ruzer-sc a opera~ão, ,;c de!"'.l um conílicto, e foram contaf!'em de ,·otos e~1 faYor dos candiibtos da 
:~rrebatado• o livro das actas c a urna. A urna sua parcialid:ld~. Xi:o é grande a di!ferenta de 
püde S('r rehavida, tli1 a me,;a, portl•H não se encon- \·oto entre os vencidos c muit~s dos vencedores, 
trou 111:1;, 0 livro da, actas. EntrNanto ella fez mglllando e~sa dilfemnça de 27 a1é :10 votos. em 
apura~ de no1·o as ced_~l<1s e referi!'• de mem~r]<~, uma elci('iio :> que •loucorrcram mais de 500 vo
mn uma s~l :1e1a os lncwentes nntenol"Cs da elcu:.ao. i:lntl.!s ; de sort~ que se tornn n.c.ccssario o c :-.:~me 
Ot•a semeJhanw ~wwu:ru !Jt'idc tle modo aJgun1 -scrYir dLt. ... ,,..; , a.~ que vieram, para ~c elucídvr ~e houye 
de lla>'(' para se aJl[li'OYar 131 ~lei(,;":o. :\ão tem clla o ou niio ~ fraude rmspeitaila. Deve, pois, ad iar-se a 
valc.r que a lei d~ ás actas que ~uccessiv~1 e v~rd3- vel'illcação dos eleitores d<Js!a !~1rochia. 
Ueir:t;nenlcre!'crem circumst.aac1~3~ de cuJa omJs~ao Tambe-m no collc~io de r\ic th~roy estiveram 
}l!'OYé!Jl nuiHJ.~<J.e, e feit:ts na~ OCC~:'iÕ~S en1 _flUC :'l~ rnprr::.ent.'lntP.~ d~ t.ndns ~S opinti](l.:; politieas e O 
nota~ :om~tln> podem S<!r vcnficaaas pelos ctreum- parecer da mesa n;o so!Trcu contestação quaudo 
stantes ~ m~snrios. Sem essas act:ls se 1lca ignorando Jechtruu que n respeito das eleições parof.!h i~e~ só 
se a lei !(•i ;,n niío yiolada. Demais, como se podia, se mover;Hl1 duvidas nu parochia de S.Jo~o!laptista. 
na hypotiH·se descripla pela_mcsa .• fazer de no\'o a Com ctTeito contra a eleição d,csta parochb houve 
lista dos .',.IG I"Otantes que nao comp~reeel'~m, lista dous protestos : o primeiro, relativo li Ol'~anizaclio 
que,: a rontl'~-pro,-a du cxactid5o do _nm~ero _de da mesa; o seguudo, no tocaute:l. qnalillcaçuo pre
cedul:ls ~nlr~Hl!.ls na urnn? Esta elctC<.!O no:w pode feridll. 
,cr ar:provaila. Qnauto ao primeiro ponto, deu-se o se~uinte: 

T:.urlbem penencrn1 ~o coneg!o de u~~J~orahy os Depois da reforma eleitor.-.l nfitJ llou vera eleit;1Lo 
elcitot'é> d<1]jm·oellia de i\"oss~ s~nhm·a do Desterro na parochia , nem parD eleitores, nem para juízes 
de Itamby, cuja_ cleiç.ilo é contestada. t?m bons de paz, JWl' tCJ' sido o.unnllada n q uo.li1icnção 
fundamento>. V e-sc das aclas, que o J mz de paz de :l87G. O processo a adaptar-se, p3ra or~anização 
consnllúrn n pre~idenci~ da 11rovincia solJt~e a. qual}~ da n1esa, ntio po!}ia, pois, $er o preceituado .. rtela. 
ftcaçiTo r[ til.' rlrvia ser·: ir ~e base. A presiden_cw lei para os casos mgularcs; mas, sim, o ~1ue 
decl:lrou. na f•uma da Iet,. IJ.U.e se hnuves~e :'ldO adoploa o Lo juiz de: paz:~ que é o prc!'icrip to pa. ra. 
intil''I)()ÜO 1·ecurso dà ultima <]nalificatão c os di- ~s drcnmstaneins da porocbia. 
plomas não ti,·cssem sido c!ltregues aos Yotantes, Com respeito á qualificação, lambem o protesto 
de~· ia ser a cleiciio feita pela anterior quulillcnção. não púde surtir elfeito. A qualificação do anuo 
Insistinuo a rneSa em fazer a chamada Jlela quuli- coerente fóra ultimada na junta municipal sem 
ficaçüo ainda nüo completa, retiraram-se os mesa- reclamações, nem mesmo emenda alguma, estando 
rios que t'ensayam de outro modo c os votantes que aliús nessa junta um dos signatarios do protesto: 
adllerhlm a c::;~\l Opinião. A mesa diz que votaram os Uiplomas haviam sido entregues.~ tan to que 
5~ cidadãos e deb<nram de o faze~· 59. durante a eleição uinguem deixou de votar por 

Pr?cisurn ilc ma:or exame os pontos de facto. semelhante motivo. Posteriormente, é verdade, se 
Cumpre adiar o conhecimento desta cleir:~o c Jledir, interpuzóra um recurso de nullidudc por falta de 
JlGl' n_1ei9 do goverM, informações ú presidenci~ da , pub!icaçã~ dns listas, mas_ esse r~cn~so não pro
provmcw quan!{) a estes !netos, a saber, se tmba duzm etfe1to, porque a relaçao do dJstncto mandou 
h.::vido in1m•poi:ü;:Tio de recurso e ~c os diplom:J.s preyaJecer ~ quallfic:lção . . 
não· tiJ!ham ~ido entregues. ~o col!c~10 da Parahyba do Sul ambas as par-

A re•poito .ln• ontrn~ dua~ parochias que com- cialidades recol)hccer<~m válidas as eleiQõe;; paro
ple!am o colle~io não se mscilarmu duYidas e p<ide- chiaes. Sómente fez-se votar em separa a o os elei
se dcsrk jú approvur a sua eleição, bem como aceitar tores da paroclúa de S. Pedro e S. Ptlulo, pelo 
os votos qae no collcgio deram os re~])<'ctivos dei- motivo qne j:í prevalecért) pnra n votação da 
tores, ntten!a a cautela d8 terem vot:1do em separado. legislatura passada . O governo marcára :Li eleitores 

l\"o eollc~io de campos, representadas ambas as para aquclltl parocllia, mas allegancto a mesa pa
opioii'·cs politicns, s<> bOU\'6 o incldeutc de propôr rocllial que o recenseamento da popular:iío rcmct 
>erbalmente um eleitor (]llC não se meonheccssem tido opportunarnente ao governo daYa ú parochia 
poderes a 16 eleitores de Yarias parocllias, aprc - direito, se~undo a lei, de ter 26 eleitores, fez com 
sentando uma ccrti diio com u qual ( diz a neta) que a população votasse neste sentido. A camara 
pretendi:q•rovar nüo éslnrl'm clles nas talldi~uesde dos Srs. deputados udiou o con hecimento desta 
degh-d ::-í . .\ iJd3 :-.cr('seenk.'l. qnc, impug nm.la essa questão ; e como n eommissão n~io tem el ementos 
prctenrão, füra pdo collcgio rcpcllido o requeri- para sobre e! la propu r sua rcsol ução defin itiva, 
mento. . l Bmbra o alvitre ·de rcserval-a para as sessões 

Nem aquclle e!çL.:;r fez consignar n il :1ct:1 os nmncs ordinarlas. 
rios cidodiios, ~ujos poderes impugnava, nem ajun- No collegio da eôrte, onde tambem estiveram 
tou prottslo, uemmnndou n esta camnra reclamação representadas todas as opiniões J?Oiiticns, em diYcr
algumn, Conseguinlemente não ha fundamento ::rencia só se JlOzeram em duv rda os poderes dos 
pnra se contest:tr a deci>ão do oolleg-io. éleitorcs das parocllias do Engenho-Velho, San ta 

No collegiu de Saut'Anna de Macacú, alguns Anna e da Glorm,Vê·se mesmo dasact:Js das eleições 
eleitores pcdira1n que se tomasse em separado os parochiaes que nas paroehiM do Sacramento, Espi
votos dos eleitores da parochia de Sant'Anna, por rito Sauto, Dha do Governador, Inhaúma, Campo 
l1aver pruLesLt cuntra essa eleiçãu. . Grande, Jacarepaguá, Paquetú e Santa Cruz ne-

Diz a mesa, na acta, quo d~pois de discussão nhumaeonteslaçãoappareceunodeeursoda eleição; 
e:ses proprios eleit~re3 votaram com os demajs, c que nas de S. José, Lag U.o , Santo Antonio, 
eontra o requerimento. Da cleiçõo primaria da pa- Candelaria, Guaratiba, Irujã, Santa Rita e S. Chris
rochia alludida só veio a acta da apuração dos votas ·j tovão, durant3 o Jlrocesso eleitoral, deram-se al
e nenhuma das. ante!'iores. Ora, no protesto que I g11mas contestações, mas que nada houve . que 
o acompanha. se atle~auquc em um do< dias da rundamúnta~se nullidode para a elcicão. 
eleição a mesa ,:.e antccip:ira ao povo, e começára ' Quanto :is eleições do E ngcnhÕ Velho e de 
os trahaJhos parase aYantajarcomo se :n·antajou, na i Sant'Anna, os protestos apresentados :is m esas pa-
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rocblaes e reprodwidos perante o collegio, allegam 
a pressão exercida s obre os volantes ll constituição 
v iciosa das mesas . Da press:lo nlio se deu-prova 
alguma. Quanto á COllStilui~ão das mesas, enten
diam os p rotestantes ({De fõra \' iciada : :1.. • por não 
se chamarem para aquclle acto os eleitores da legis
latura anterior á retunua cleltoral , visto que nao 
bouve eleição para " legislatura q ue se seg11iu á 
reforma ; :! . • por terem os ju izes de paz que 
fornm organizar as 1i1esas, v atado conj11nctamente 
com os outros, não de,·endo ell~s tomar parte 
nessa votaç:i o. .· 

O primeiro f11n cklmento é contr~rio ti d isposição 
da lei, c o aviso de . •. de ... expedido pelo minis
teria do imperio pr ecuituou cxprcss.1mcnte o f!UO 
se de\·ia fozer nas parochias que derois da refor ma 
eleitoral não tinham tido eleição . Qunnto ao se
l!utHlo, [lÕtle-se admittir divcr gencia de opiniões. 
A lei mondando o juiz tlc paz convocar os outros 
juizes pnra a votar.iio, não o lnbibe de exercer 
j11ntam~nte com ellcs um direito inheren te ús 
f11nc~ües de ju1~ de paz : no rc:;üncn da lei de -!8!;6, 
o jul r. ({lle convocava os cldtores e ora tambcm 
eleitor nuo perdia q direito t!o votar pàta a consti
tuir,~o da mesu . ,\ssim, po is , os juizes de par., que 
co' . ocarum seus colle~as P<•ra or~:anizarem m <lsns 
e c< m elles tomaram tlntt e na vota i)ÕO, proccder;~m, 
bv<i<l ~de, sob u tnn disposiçiio de lei IJUe emquanto 
não lur in terJ1 re1ackl au then ticam cnie ba de dar 
m otivo a idcnttCIIS contestar.ücs . 

O protesto contra a eleiÇão primarln da Glor ia, 
além das allel!a')Ões eommuns dos prolllStos, qne 
não foram provados por meio algum dos precei 
tuados na Jc1, basea-se mais no facto de ter a mesa 
eleita sido s ubstituída por outra no dia da eJei.,ão. 
A noya mesa, porém, explica, na acta de suã or
ganizaç~o . este facto e a explicação foi conrfirmnda 
pelo collegio eleitoral, que t•econ heceu os eleitores 
da Gloria como válidos . . Rmlnid.o<, :.í horn legal, na 
matriz, para on de lmvi:an sido convocad os, grande 
parte dos votantes , vendo que n iio compareciam 
os m asarios, usaram do recurso da lei, e organiza
ram outra u1csa, para o que lh es deu o seu con
curw um d os j uizes de paz da parocbia proxima. 
A novn mesa procedeu aos trabJlbos eléitoraes 
sem pcrl o.rba<;ão c os cuudui11 no tempo legal. 

.Nenhnm:1 pr ova foi apresent;~do ú commiss!io de 
que ~s ~ctas desta elci<:.ão rezem o con trario da 
verdade , e niio é licilo, em a~sumpto de tanta 
inrportanc: in~ fnzer valer lllcras nlle:z:tt;ücs , embora 
adduzidas pelo juiz de paz da parcialil)ndc Ycncldu 
e 1101." seus mnigo~ partic•llorc> . 

A' commissüo foi dircctamentc a prescnlada urna 
impugon~ão da clciçfio de Iroj:í, 31legauuo-sc que 
o numero de c~dnlas recebidas não fiu·a u•ruclle olc 
que reza a neta da cleiçiio dessa parochia . .Mas essa 
im pugntlç5o vei11 desacompanhada de 11rova . 

De aet:õrtlo com o relatorio que acaba de traçar , 
a comrnissão ê di! parecer : 

i. • Que sejam approvadas as eleições, q uér pri
mnrias, quér scc11ndarias do côr te e pro\"incia do 
Rio de Janeiro, com as seguintes restricções e r e-
commendações ; ' 

2 . • Que seja aoprovada a eleição primar ia da 
parochia de Nossa-Senhora de Nazilr eth de Sn<JUa
rema, continuada no dia 7 de A~"'sto; e reconhe
cido válido sómente o collP.gio que se re 110iu ~ 
ca:;n ckl camara municipal: 

3 . • Que se adie o co!Íbeeiincn to das elei.;ões 
primarias de S. José do Turvo, Itaeurussá, Desterro 
ile ltamby e Sant' Anna dJl Macacú ; 

4.. • Que seja annullada a eleiçiio da paroehia 
de S . Jo;in B.~(ltista de [tabornby ; 

S. • Que SCJnm r econhecidos deputados os SI':'. 
conselheiro Eduardo de. Andrade Pinto, Or. João 
Bapti~t.;, Pcreiro, Dr . Frederico de Almoid3 Rego, 
Dr. Carlos Antonio de França Carvall•o , Dr. Pedro 
Luiz Pereira de s ou1.a, Dr. Iosoí Antomo de Souza 
Lima, Dr. JOaiJUim ~!anocl de Mucedo, Dr . Julio 
Cesar de F rei ta~ Coutinho, Dr. Atlolpilo Bezerra 
dr< Me nezes, Dr. JosG Caet~no dos Santos. Dr. All· 
ton io Francisco do Almeida Durboza e Dr.' Juaf{uim 
Jos6 de Sou1.a Breves Filho. 

Sala das comm issões da eamara do~ Sr>. deputa 
dos, 9 de Dezembro de l S7S .-A111aro Canwiro Bt· 
u rra Ca·valcallti.- Barão da &taJICia, rc!ator .
&n~ Andr<IM.- Scrgio Francisco de SoMza Castro. 
- Ala1·ia110 JoaquiJ" da Silva. 

O Sn. PnESIDE:<'IE da para ordem elo tlia tO o se· 
guinte: 

Votação dos pareceres das comwis;u~s ~~~ luuue-
rito relativo~ : · · 

L • ás eleições da província do}l:lranh1io . 
2.• i dem, i.dem, do Cenr:í. 
3 ." idem, idem , rio mo Grande do li:ortc. 
~-• idilnl, idem, dn Bnhin. 
;;_ • idem, ide 111, tle Mato Grosso. 
6. • idem idem d o Pnranã. 

Lcv:~nt:~-se n se>s:io :i i hora d:~ tarde. 

Dceimn ee~unda ses!!õl!àc prepnrat.ot~la 
em 1.0 de Dezen1hro de l~~'Pii. 

PRESIDE:SciA DO· SU. FABIO 1\EI,;. 

SUMMARIO.-E:(~EDIE,fE.-01\Dnt DO Dll.-Vola~•lo 
. dos pareceres das comm iSSiies de inqueri t,, >Obre 
as e leições do Pi:~ub y, :\laranllão, Ce.-u·.i, Rio Grande 
do Norte~ Dahin. Jl:tranã e Ma.to G ros...~.-Parecl'!r 
da t. • com missão de inquerito sohre n eleição de 
Pcrnnmbuco.-Pareecrcs da 3. • ·com missão de in
que ri lo sobre as eleições de )linas Geraes eS, Pedro 
d o Rlo Grande do Sul. 

A's H horns da man115, achnn do·sB pre~ent:e> os 
Srs. F abio ·nct ; ; Fernando O>o~io , Anton!o de 
Siqueir~, Sergio de Castro, )foreü ·., dr. Barros, 

1 Mello e Alvim, Cindido de Oliveir", Affonso Celso, 
Joiio ~fendes, Franklim Daria, llariiü Hom~m de 
Mello, José Donifncio, Alves de Araujo ,JoJãollrigid o, 
Mello F ranco, Buarq ue de Macedo, Vir ia to •l e Me
deiros, Libcrnto Barroso, Joaquim Serra, Sm tos 
Pereim , Leonelo de Cnrvalho, .Muule, Blu·ão dn. 
Estaneia, F rnnco de Sá, Mar1ano da Sil~o. Fr ederico 
de Alnleida, Saldanha Marinho, lldefonso de Ara11jo, 
Bulciio, Almeida Con to, Bariio de Villa Belln, Flõr oJS, 
Dinnn, Dnn in , Stlvn Maia , Comarl!o, Ce;nrio Al·dm, 
Silveira ~fortins, Daulas, Sonza Carv<tl ho , 13:lplis la 
Pe~eira , Horta de Araujo, Jeronimo So~r~. Fr:tnça 
Carvalho, Nascimento Portella, Pompe11, Jos<l Cno
tauo; Souza .Andrade, Luiz Filippe,Theophilo Oltoui, 
Frederico Re~.o , Assis, Bezerro Cil.valcanti, Felicio 
dos Santos t' ranco de Almeickl, Zama, T:~vares 
de lllello, Souz~ Lima, Antonio Carlos, !larcolino 
Moura e ~anotl de Magalb~e;:, abre-se a ~essão. 
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É lida e appr<wada a ~cta da sessão ~ntecedente. 
O Sn. L • SECRETARIO d:i oonta do seguinte 

EXPEDIE~TE. 

Acta da clei~5o primar in da parochia de :.\Iaroini, 
da provinda de Sergipe~ e uma ropre~ntaçüo CtJntru 
<l mesma elei,.ão.- A' 2.' commissão de inquerito. 

~4.ct~ls díl elei.-;..ão pl'"hn~ria da pJrochit~ du Ita~;,a. 
poana c da secundaria do collegio de l\lacacli da 
provincit~. \!o' Rio de Janeiro. -A' megma (iom-
nlissão. · 

Certiaão da qualifieilçiio da parochia de S. Borj~, 
da provineia de S. Pedro do Rio Gr.mde do SuL 
-A' 3." rmnmis~Do de inq uerito. 

Ollicios : 
Do minis~1rio d~ a:;rleultura, rle 22 de Xo,·embro 

de i878, rcmctfendo copia do decreto n." 69M de 
28 i!e Junho nltimo, concedendo privile::do a Elbs 
Jo.1é :>runes da Sih'a e outros para explorarem n 
extrahH'em p1ounctos naturacs em toda a ,-cgliio 
COtn[lrchendida entre <Js primeiras C<>choeiras infe
riores do rio XilJgú na província do Pará, até 
suas nn·>centes na de 1rato Grosso.·-A' commissüo 
de industr.iü c arte:;. 

Do ministcrio do impcrio, de 6 de Novembro 
de i878, 1-e-metteudo os projectos de lei da assembléa 
legislativa da província do ,;>ará, constantes dos 
ollieios ,,_., il2, 5:J e 57, de 10 e~l de Junho ui Limo, 
aos q uaes o presi doote d;~ provinda ne6'ou sane~~ o. 
-A> commissão de asscmlJICas provinciacs. 

Do mesmo ministerio, de ü de ~ ovembro de 1878, 
remeltcuQo nu1 oillcio do pre~idente do Rio d~ 
Jnneiro, de ~6 do -mez pa;sado, acompanhando um 
projccto de lei da respecti "a assembléa legislativa. 
-A' commissiio de assembléas pro~·inciacs. 

Do mesmo m:nistcrio, do i3 de ~oventbro de 1.878, 
rcmcttcudo dGns oJiicios do pr~c<idente do Paranit, 
tle 29 de .!alho e ~2 de Agosto do ~;orrentc auuo, 
com o> quaes submette no governo clu3s repre
senltJ~ucs : nma da as>emLICa provincinl solicitando 
J exped i :.:~a do decreto snbre limites entre a )Jro
vi!:!ei:l do P~rar:.ü c a do S~ntn C~tbarin::&. a~ outra 
de .M~•·i:l P.osa de Loyola Franco, do Hio .Nepro, 
pedmllo ]Jl'Oviu"llcias uc garantia .de sua propt•ic
dade ymtra ill~·uns ar los praticados por di;·~-rsas 
au!nrH.liHles.-.:\.' cornm!ss;Jo de e~tv.listica. 

Achnndo·!=C ~obre :l m~~~ Mi dil)lomnsdos Sr::;.José 
nouil"<lCiO de .-\nrlrad;: c Si]\·n " Antonio Carla' . 
Ribeiro de AII<Irade }Tach:Hlo c Siln. <l<ltllltados 
deito3 péln v:;·oyincia Ue S. Paulo, sãÓ rctncttidos 
:i 2.• conu:~ió>~o de inllUcrito. 

OHDE~l DO DIA. 

YUL.\.Ç.:\0 DE PAilECERES. 

São ~ucce•$iY3ll1en te sujeitos _;i -::ota~~o e appro
vado~ os .rarcec~cs <l"s com,mr~s~es de inqnetJtO 
rQlatlvos itS cleJ.;:oes <l.;J ::;. p~ov1nc1ns de: 

Piau!ty. 

P3rnah}'ba, Nossa Senhol'n dos Remedios d o Buritv 
do Lopes, Nossa Senhora do Carmo de Piracurucà 
Nossa Senhora da Conceir.iio de Pedro II, SantG 
AOJonio de Calllpn ~raior, Nossa Senhora do Des
~rro de Marvão, N_?.ssa ?cnh ora_ do O' de :Valeoça, 
~ossa Senhora da V 1ctona de Oe1raS (pres1di da por 
Jesuin~ Luiz d~ Silva Moura), Nossa Senhora ll.os 
Remedws d!l PJco,, N<JS<a. Sen11ora das M<'rcês de 
Jnicoz, Santo Antonio de Jc"omenha, Bom Jesos da 
Gurgncia, .No>sa Senhora do Livramento d e Para
naguá, Nossa Senho\'a da Conceiçfio do Corrente 
S3nts Pllilomena e S, Joãc do Piau lw· · ' 

2," Que sejam approva~as D< êJ~irões secun
d3rias do< col!egios de Thercsina, Éarr"s. Par- . 
na_!1yba, Pii';J.c.ur1}co~ Cnmpo ~!nior. Yalenç;t, Qejr3S~ 
Ja•coz, Jeromen.m, Gurguem, Parnaguá, Santa 
Plulomcna e S. Joào do Pbuhy; 

:3.• Que sej~m requi•itadas as actas das eleicões 
primarias de Nossa Senh~ra dos Remedios • de 
Pcripery, S. Gon~alo· de Amar:.mte c Nossa Senhora 
da Concci<)50 da :Manga : 

!~ o Que seja ndia1b r1u.alquer d ecisilo a respeito 
dos collegios de Amarante e S, Ravmundo Noaato: 

5. • Que sejam dcebrados deputados pela pro~ 
vinda do Pi~uhy os Sn. Drs .. J o'lll'llanoel de 
Frei ta!!'_ Franklin Amcrico de :Mcn~zes Dori3 e Josõ 
Basson ·de Miranda Os o rio. 

Jlfaranltão. 

L• Que s~jam UlJ;Jl'OI"adas as eleições da;; pa
rochias que acima se disse esta rem no caso de o 
serem; 

2.• Que sejam approvadas as el eiçües secundarias 
dns collc~ios do capit.1l, Gu imar"es, Tury-assü, 
Rosario, Icatú, }!ear!m, Itapecnrú-Merim, Br·ejo, 
S. Bernardo, Couú, S. Luiz Gonza~, Caxias, 
Uattõcs, },[irador, S. FrMcisco c Carolina, quan to 
aos t..'l eitorcs da pnt"oohiil dC'stc nome ; 

3." Que scj.,m reconllecictos deputados pela pro
vincia Uo Mar~uhão o.s S rs. José Joar[uirn 'f~nrares 
Belfort, Sim•;~! Odorico de l\Io ura, Fabio Alex.1n
drino de Ciin'alho Reis, Joartuim Mar in Serr" e 
Frlippe Franco de S:i ; · 

4." Que se adie o recon hecimc.nto do 6." c! e i to 
ntú que a ~:ommi~sãCJ possa dar parecer n~ fórma 
do rel!imenlo sobre o protesto apre~entado contra 
o diplo1na c nferído ao Sr. José da Sill'<l Mnia, e 
as qucstõc:' suscitada~ no processo eleitora l. 

Cca:·d. 

:L • Que sej<an ~l>P:'o1·::uns as elciçucs Jll"imarin> 
das parochins da Fortale?.a, Meeejana, So ure, 
Trahii~·, ~rar:mguape, Paca tuha, União, C.1sc3v~I, 
Limoeiro, llus;ns, Jag-uari btl-mirim, Riaeho· do 
Sangue, Quixadá, S. Matheus, Boa-Viagem, Qui
xernmobim, S. Jofio do Príncipe, Flore~, Arneiroz, 
Cocucy ,\.-.san• Baturit1í Acar~pe Imp~ratri z 

Ar~caty-ass\i , sànta Qui teria , Acarácú, G!·anja; 
Amarra,ão, &tnt'Anna, Ipú, Sobral, Cnnindé, 
Pentecostes. TamboriL Palma, Crato, S. Pedro, Icú, 
Barbalha, Jarclim, Telll:t, V~rzea .4..!cgre, Pereira; 
Mila::res, ·r.rissiio Veltm, Lavras e S. Francisco, cujas 
vota~es p~ra !leputados foram ap ur~das pela res-

l.." Que s.~jam "-PPro~adas as clei~õ~s primadas pect1 va camara ; 
;\ que ~e procedeu n~ paro e h ias d e No's~ Senhora ~-• Que sejam i_trualmente approvndas as elei~ões 
do Ampa~o, de Tlleresma, NosS"- Senhora das Dôres, primarias feitas em Brejo Secco, sob a p residencia 
da }~e~,~~ cldn~c, Nossa Senhora dos Hemedios da de Pedro Alves de Oliveira Castro; em Saboeiro, 
Um ao, /Nossa ::;enhora ~a Conce1~lio das Barras, sob a presidenci:l de Alexandre :.\httos Armes ; em 

,.s. Gon~.alo da Bat:Liha, Nossa Senhora d:l Graça da I Aracaty, sob a presidencia de Reynaldo da Silva 
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Porto ; em Aquiraz, so11 a presidencia de José Ladis· 
tão Pereira da Silva ; em Vicosa, sob ~ Jkesidencia 
de Ignacio Corrêa de Vasconcellos; em Cacboeira 
sob a presidencm de André A velino de Souz~ 
Andrade; 

~-· Que sej3m reconhecidos deputados pela mesma 
provinem os dons· cidadãos mais vot:tdos ~ D~. 
Manoel Alves de Araujo e Dr. Sergio Francisco de 
Souza Castro. 

3. 0 Ou e sejam declar:ulas nu!las ambas as elei~iíes _ilfato Grosso. 
primarias de Maria Pereira; L • Que sejam approvadas as el eiljijes de eleitores 

4.·· · Çlue, linalmente, sejam reconhecidos depu· das parocbias da província d e Mato Grosso · 
~dos. a assembléa geral logislativ& pela pravincia do %; o q~e sejan1 reconl)ecidos d eputados os Drs .. 
Ceara: . _ Jose V:1e1ra de Couto lllagalllães e Joaquim 1\Icndes 

~-~ Thomaz Pompeu de Souza llrazil ; 2." JuJo .ilJalhelros. 
Brll-:l do dos SJntus ; 3.• Tlleod tueto Carlos à e Faria o 
Souto; 4.•AntoníoJonquimRodrigues;õ.•Joaquim . Sn. Pl;IESIDEI\"TE declara deputados pelas refe-
Bento de Souza Andrnde; 6.• José Liberato Barr•JS<l. ndas provmcJas os senhores acima n omead<'s. 
7.• João Ernesto Virinto de Medeiros c s.• Fran~ Vão a imprimir para serem votados 2/l horas 
cisco de Paula Pes;oa Filho. depois de pullhcados, os seguin tes 

Río Grande do Norte. i PARECERES. 

Que sejam reconhecidas as eleições de eleitore ELEIÇÃo DE PE!UlAMBUCO. 
da parocbi? do Natal { co!leg-io do mesmo nome), I 
das do p,·,nclpe, Serr~ Negra ( collcgio do Prin- 1 A L• commiss..'io de inquerito, depois de exami
cipe ), d:~s.de Ae:tl'y·e Jardim (colle:<io do Acarv) nada,; as aeta5 e rna•s documentos que lhe roram 
da de Sant' Anna de }[attos ( collegio do m1~smÔ apresentados, pa<>" a dar .~eu parecer sobre as 
nome), das de S. José e Santa llila ou santa elei~es da prov,incia de l'emambueo 
Cruz de Cachoeira ( collegio de Mipibú ), da de Na maio~ parte das parocll ias de~ta provi nci:t 
Touros . ( eollcglo do mesmo nome ),das de Apody correu plactda e regularmente· o pror e.sso el eitoral, 
e Caraubas ( J:Qllegio do Apady ), da .de Cangun- e, se. bem que em a1gurnas houvess~m apparecido 
retama ( collegw do mc~mo nome) ; duplicatas, que os seus amores tentam justilicar 

Que sejam approvadas igualmente as eleições dns aU~gando indebila intervenção das autoridades po· 
parochias de Assú, Maeáo, Campo Grande do llctaes, em n enhuma della8 se deu conllicto entre 
collc~io do Assú: [tedindo·se esclarecimont~s no o povo e a força pulilita. 
presidente da província sobre a eleir.ão de An ~icos . . Estfi? no caw de ser~m approYaàas, por. lerem 
visto como a actn dn p rimaria diz qite foi ell~ feita Sld<l le1tns c••m observancia das ~ormalidades Je~aes 
pela qua!ifi~aFii;O ultim~.~;bze,.te crnic!uida; as eleições primaria.•, não contestadas d<>s se~u~nte~ · 

Que se sollcttem as actas dos eollegios de S. Gon- freguezins: S. Frei Pedro Goncalves do Recife 
ç~lo, Mossoró, Imper/ttriz e Ceará-Mirim . Santi>simo Sacramento de Santo .AÍl.tonio S. José d~ 

Que se solicitem 1gnalrnente do presi'dente da Heeire, Santíssimo Sacramento da Boa-"hsta, Nossa 
PfOY•ncia informações minuciosas sobre as eleições Senhora da Graça d:~ Capung~, Nossa Senhora da 
d~ P:io ~os Ferros, Nova-Cruz Papary e Goyn- P"z dos Afng~tlos , Kossu Senhot·~ da Snud.e do 
nmba ; VISto que as act::s das duas parcialidades não Poço da P.mella~ S. Lour~nço d~ -~Iatta, · MOto 
dão por onde se conheça quaes as viciosas: A~aro de Jab~alao, N~~a :Senllora do ,Rosa;io de_ 

Que, finalmente; se reconhe~am depu lados pela J ~~~m.beca, Dm no ~spu. •to Sonto. d e Pao d Alho, 
provincla do Rio Grande do NQrte os Drs. Amaro l\ossa Se~lh.ora da G~or1a do GOit"_, Nossa Senh ora 
Carneiro Beterra Cavalcante, José Moreira Brandão da Lu~, Ne~s?- S.enhora d~ Concetç-~o de Nazareth, 
Castello Branco, qu~ contam nos collcgios a purados S~nto AntoniO d~ Tracunhnen, ~ ossa Senh~ra do 
maioria absoluta de Yotos o ele Goyanna , S . Lotmmço de TIJUcupapo, ~- Sal· 

, : vador da Sé, S. Pedra· ~lartyr, Nosso Sen h or dos 
Balw>. Prazeres de }!aranguape, Santos Cosme e Dami5o de 

i." Que fique adiada para mais tarde n apre- Igu~rassú, i':o~sa Senhor~ ·da Conceil~ão d e Ilama
sentnçfto do respe<:tivo pare!'er, discussão c ap pro· rac:í , Santo Autonio <lo C~bo, Nossã Senhora do 
vação das e!e1çoos das parochirrs acima ~cforidas 0' de lpojuca, Noss:~ Senhora da Penha deGamel
nomiualmente ; . . lcira, Nossa Senhora da Cooceic5o de Serinhaem 

2_. o QJ!-e s~jam ~~provadas. as demais eleições, No~sa Senhora da Conceiç;lo d o Iiio Formoso, Noss:Í 
IJUcr pr1marms quer· oecundnrwg; Senh_ora da Pnrifit'a<;âo de S . Gon')alo de Una, 

3." Que sejam, finnhnen te, reconhecidos depll.- S. Mtgual de Barreiros, S José do Agonia de A"na 
tados pela proyincia da Bahia os Srs .: Conselheiro !~reta , Xossa Senhor~ da Conceição dos ~[untes , 
Manoel Pinto de Souza Dantas, Dr. Aristides Cesar J'io, sa Senllow das Dures de Caruarú, S. Caetano 
StJinola Zama, Dr. Jos~ Luiz de Almeida Couto Dr da Rapas~, Nossa Senhot'a do 0' do Altlnho. Senhof 
Pedro Leão Velloso, Dr. Marcolino de Moura e _(Jbu: Bom Jesus de Panellas. Senhor Bom Jésus dos 
g:uerque,D~- João Ferreira de Mom:a, Dr. J eronymc Affiictos de S. Bento, Ni>ssa Senbora da Conceição 
~odre PerCJra , Dr . FrancisCO Mana Sodre Pereira , do Bonito, S. los~\ de Bezerros, Santo .Ant~nio de 
Dr. Gonçalo Marinho de Aragiio l3ulcão, canse · Garanlmns, S. Fe!ix de Bmque, Nossa Senhora 
lheiro Salustinno Ferreira Souto, Dr.llde!onso Josó da Coneeit}:IO da P<•dr~, Nossa Senh orn das Dô res 
de Araujo, Dr. Frederico Augusto de Alme!da do l'riumpho, Nossa Senhora da Penha de Villa 
Dr. Ruy Barbas~, Dr. PranciscQ Pri<co de .:>ouz~ I Bella, Nossa Senbm·:~ da ConcciÇõJ.-o de Pajeú. de 
Paraizo. }'lõres, S. Jos<i de ln~ascira, St1nhor 13om Jesu~ dos 

Pamná .A1llieto~ da Fazenda Grande, Santa Agucdu de 
. · . _ . Pesq u~ua, Nossa Sen~ora da Conceiç5o de Alagóa 

i. o Que seJam approvadas as ele1cues de eleitores, de Ba1xo, Santo Antomo d e S:tlgueiro, Senhor Bom 
a qu~ se;.precedeu ~m Agosto do corrente anuo, na j Josus dos Ailliclos do E xú, Nossa Senhora do Bom 
pronncm do Para na; Conselho de Granito e Santa .1\larfa da Boa· Vista. 
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A commissão considera tambenhYálitla nelei~ão eleitores de Tacaratú; que do eollegio de Goyanna, 
da frep;uezia da Varzea, que se féx e!ll seguida eanstituido ru1 igt·eja matriz e Jlresidido pelo te
ao abandono dos trabalhos, $elll u•~srgnaçao de noYo nentc-coroncl Jeronymo CnrnNro de Albuquerque 
dia e senr affix<1r.<ío de edital de C>p~cie :~lguma, Mar:u~hilo, sejam contados os votos dos eleitores 
por parte da me•:Í que os ini~i~u; e é de opinião das duas freguezi:tS CJll que não lwuve d,upl icatas, 
que seja ~nnullada a outra ele:çao féJta pela mesma Tijucupapo e No~s:~ Senhora do 0', deduzindo-se 
1ue:-;~t rnniLos dias depoi:>~ de regularmente (.·.ou- 30 votos dos eleitores c.la fre~ueziade Nossi) Senhora 
duiii; a Jlrimeira, cuja yolidade foi c~tensamente do Rosario de Govnnna; que do collcgio da Escada 
aprcciad;t pela mes.1 do collegro <lo Rec:fe, como se sejam rontados súmente os ...-oU>s tomados em se
yê da respec.tiva acta. parado de cinco eleitores •h freguezia d e Gamel-

Irrualmente f~ ~ enn1missão de parecer que seja leirn; que seja. adi<ldn qnalt]ner d ec isiio _~:.obro as 
app~·ova9a a el!lição feiin c'!m to~a a •. regularidade eleições dos collegios de Pancllas, Bom Conselho, 
na igreJa matrtz dn fre~uezw d~ :->. \·1cente, e cp1e Cimbr~s, Cabrobó, Ouricury, Bom Jardim, Petro
scja an!lulla.da . a dJ!phcat.~ . clandestmo, escr1pta lina, Victoriá, Limoeiro, nos quacs houi'C d UJllicata 
na c;t<a tio restdcnct~ do ng-ar10 da mesma frc- de elci~ão sccandaria, c que do mesmo modo se 
~uezjat ~ qu~. :;úmente ~o~ C1lnh.e~~Ida muitos dias JJroceda a respeito do col!e-g-io do Exú~ no qual~ 
depois de term:n~dJ. ~ elct~ao legt!nua. sendo Cürnposto de 21 eleitores, r:oncorreram par:t 

Propoo mais a eommiss:io que se reconheça Yálida forma('ãO da res1>ecti1'n meoa 28 eleitores c YO· 
a eleir"1o qt1e foi feita na i~reja matriz da freguezia taram 22 ; e a respeito do colleg-io de Ing-~zcirn, no 
de Itãmhê-, e que ~e declãre 'nulla a. outra qlre foi qu•1l, ~egnndo nHegou o lk. Porlii!~ln, não se eon-, 
começada no paço da canwra munioipal e ter- cluiu a eleição secundaria, pot· h::tYer sido subtra
uünndn ha mois de uma lo ;rua de distanc.ia: n:t hido o liYró das netns; c igualnwntc .a rCS])Cito do 
capella do D~sterro. A primeira destas eleições foi collegio do Brejo por lerem nelle yot.~do eleitores 
presidida por uma mesa l~galmente eleita na mesma illegalmente eleitos, conforme foi allegal1o . 
igreja matriz. soiJ a )nesideucia do 1>.' juiz de Cumpre aqui declarar ([UC, na apur ação feita 
11" e por el~itores previan1entc convocados. A mesa pelos vereadores reunidos no pa~o da C.1Ill~J':l mu
que fez a sequndn eleiçflo foi organizada pelo 2.• nicipal do Recife, for~m addicionados ao c-andidato 
juiz de paz, que tendo comparecido na matriz no Joaquim Tavares de Mello Barreto quar~nta e 
dia 2 de Agosto, não quiz prcst.1r·se a presidir quatro yotos do collegio de Páo d'Alho, embora de 
os trabalhos, e foi ]Iara a casa da camara fazer dupli- taes votos não fizesse menção a coJJia da aeta 
cata de mesa, sem que a isto tivesse precedido remcttída á. camara pei::J. mesa do collegio; e que 
al!ixação de eàital algum. assim procederam· por lhes ·llaver sido remettid~ 

A re<petlO dno cl~i~'ucs primarias destas outras por intermedio dn presidcncia da provinci~, em 
freguezi"s em qa~ tombem houve duplicata: ;"'ossa yirtude de exigencia dos mesmos ' ' ercadores, uma 
Senhora do Rosario de Goyanna, Nossa Senhora certidão authentica, que proYava haver o dito cau 
da ApresentaçiTo do Limoeiro, Santo Amat·o de dídato obtido oqnelles votos, como era puiJiico e 
TnqurtrPtin~a, Snnlo Ant~to d:l VictorinJ Nossa Se- notorio; occorrendo mais q ue só com estes Yotos 
nllora àa Conc~iç:io d:t Escuda, Nossa Senhora da ficava cot:respondendo exactame~te a votação total 
Concei~:Co de QuitJOP,\, Sant'.~rina deGravatá, Jesus, do collegto eom o numero de elo1toros que com
Mario, Jose de Pa~acussa, Xo>sa Senhora da Con- poreccram e tomaram parte na elei~"o , e a com
ceição de Aguas-!lellas, ~ossa Senhora da Saude missão pensa qne a camara apuradora p rocedeu 
de Tacaratú, Xossa Senhora das Montanhas de com justiça, c que ciTcciivamente devem ser nddi
Cimbres, N"o>sa Senhora da Assurupção do Cabrobó, cionados ~o candidMo Jonquitn Tavares de 1-Iollo 
Sant'Anr!a de Lcopoldina, S. Sebastião deOnricury, Barreto os ,ru~renta e quatro votos que elle obteve 
Sant' Anna do Bom Jar<lim , Sant~ ~!~ria dos Anjos no referido colle~io de Pão d'Alho . . 
de Petrolína c Bt'''iO; onde a mesa parochial 'toi Termina, pois, ::> commissão este seu relatoriO, 
org-anizada por eleitores que ain<.la n5o tinham propondo as ~egu.iuics conclusões: 
sido approvados pelo poder competente, conforme L" Qne sejam npprovadas as el eie.ues pr imat•ias 
foi ai legado pelo Dr. Manoel do Nascimento !\la- das frel(uezias de S. Frei P~dro Gon~ah-es d0Recife, 
chado Pot·telln , entendendo a commi>são que por s~ntlssimo Sacramento de Santo Antonio, S. José 
ora niio devem ser oi .. jcclo de decisão alguma. ate do Recife, Santissimo Sacra mento da Boa-Vist;J, 
QU(~ um mais de:ido exame 6 mais r:ompletos eScrn- Nu~stl Senho:'U da G1·a~~,"l Un Cnpun.~a, N'o:'sa Súnhora. 
recimentos li"' permitt.am dnr ,;obre ellas parecer da. Paz dos Afogados, Nossa Senhora da Saude 
.na fórma do rettimento. . do Poço da Panell3, S. Lourenço da 1\Iatla . Santo 
· Quanto ós elet~ões secandarias dos trinta e sei~ Amaro de Jaboatão, Nossa Senhora do Rosario de 
colleg~os_ em que se dil·ide a província, pensa a ~luriueca, Divino Espiri!JJ Santo de Pilo d' Alho, 
commrssao f[ue devem ser approvadas as dos se- Nossa Senhora fui Gloria de Goitâ, Xossa Senhora 
g-uintes colleg ios, em que nilo houye duplicata: da Luz. Nossa Senhora da_ Conceição de Nazareth, 
necire, Jabohtiio, Páo d'Alho, Nazareth, Oliuda, Santo Antonio de Tracuuhaen, Nossa Senhora do 
Ignarassu, Cabo, Ipojuca, Serinh:wm, Rio Formoso, ·o• de Govanna, S. Lo~renço de Tij ucnpapo , 
Barreiros, Palmare::. Caruurú., S. Beato, Bonito, S. Salvador da Sé, S. Pedro Mar tvr, Nos•a Senhora 
Garanhuns, Buiqne, Triumpho, Flores e o collec:io dos Pr~zeres de Mar;mgnape, Santos Cosm e e Dami5o 
de Itambé •!nc se reuuiu uo paço ua emnara muni- de lguarassú, Nossa Senhora da Concciçiio de 
CiJ!al_ e . (oi con~titmdo pelos el~itores que a com· Itamarac:i, Santo Antonio do Cabo, Nossa Senhora 
m!ssoo JUlg~ lcgJttmos : que do collegio de Bezerros do 0' de Ipojuca, No~sa Senhora da Penha de 
seJam contados os votos dos clciiorcs não contes· Gamcllcira, :Nossa Sen!Jora da Conceicilo de Seri
t:!dos da fregue.zia denominoda Bezerro<, dedu- uhaem. Nossa Senhora da Concei.,ão d o Hio For
zmdo- se 2 1. votos. dt>s eleitores de Gravatá; que , moso, Nossa Senhora da J>uriíicaçãÕ do S. Gon~alo 
ta.mbem. do coll~g10 da Floresta contem-se. o~ -çot~s 'j de Una, S. 11iguel de n .... rreiros, S. losé fui Agonia 
dos elcttores nao contestados d:: frcguez1a da Fa- de Agua Preta, Nossa Senhora da Conceir;ão dos 
zenful Grande, fazendo-se deducçaú de H Vútos dos ~loutes, ~ossa Senhora d;JS Dôres de Caruan i, 
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S . CncUluo da RapoU~, X os~ Senhora do 0 ' do I 2.• X o coll e~::io do Tomondo:í a tu.-ma de elei- · 
Allinho, Senhor llnm Jasus de Panella., , Senhor ton~s . presidid~ pelo cidadOio José Bernardino de 
Do.n l<-sus dos Affiictos de S. Bento, Nossa Senhora I Senna, JlUdecll de í:;:u31 c iusanavel nullidad~ , \' isto 
da Co neeit;Jo do Donito, S. Josó de Jkzerros, Snnto ! com o as r P.>tJoc:i\·a:> eleit-ões p:rroc:1íaes for3m 
An tonio de Garanhuns, S. Felix de l.lu ique, Nossa I feitas f)(l!a lfU:llifi,,açilo de i8i6, quando já e::.tnva 
Senhor,, dn Conr~i<;•i" d :o Pf'drn, Nosso Senhor:> d.oo I conclu dG a de t 8i 8. 
Dures do Tr iumpho, Nossa Senl1ora da Penha de I A caruara U[IUradora com razão Jlreferiu os vot.os 
Villa Bella, No>s" Senhora da Conceição de J:>ajcti de ou tra ·turmn, contr:• eujn v~lidac! e nenhuma 
de Fhlrcs, S. José <le In~azcir:~, :'icnllor Bom Jesus recbnwção a]Jparece. 
dos Affiic~os ~a- Fa~enfa G1·an~e, ~anta Á~ne~a . 3. o Que, na parochia de Ita•nutí, collo:;lo da 
de r>;sg~etra~. )i o, sa !Sen.1~ra da C~ncciç~o de Ala~ua Conecir.ão uo Serro, deu->e . t~mllem dup.licat<I, 
de Ban:o, San to Anton10 de lialguctro, Sennor sendo 'uma eleiç"i o feilll nu matriz c o u tra e:n 3 
Bom J~us elos Affi1ctos d!! Exti, Nossa Senh~ra do. casa particular do cidadão Paulo Luiz Pinto ele 
Bom Conselho do Gran 1to , c Santa Mana d:t l.a~'érda 
Doa-Visto, c mnis a da Varzea, cuja votação foi - · 
tomada cnglolmdam cn t• pelo collc:;io do Hecífe, ~.o Que, n~ parocilia de S. José da Barra Longa, 
c as d~ It.ambé ~ S. Viecnte que foram feit.:ls nas eolleg-io de ~brinnna , deu-se aiada dop!ieat.:l, 
r especans mat nzes; · sendo que, !)ara a elcir.ão presidida ]Jelo tenente-

coronel Manoel roaquim G1lmcs de Fí::;uelredo, foi 
2 · • Que sejam •1>11rova•las os clci~ües secun- a me~a par<1Chia l or~auizada pelos elei tores dis

darias dos collcg-ios do llccife, Jaboatão, l';io d'Alho, solvidos em l 8ti8 . 
Nazarctll , Olind:>, !guarassú , Gabo, Ipoj uca, Seri- Contra isto protestaram varias cidadiios, que 
nilacm , Rio Formoso, Barreiros, Palmares, C.1- retirando-se fo rmnram outra mesa, compctcnte
ruard, S . Bento, Bonito (descontando neste cmco mente organizada pelos juizes de paz do ultimo 
votos de eleitores denunciados como nüo qualifi- quatriennio . · 
cados}, Garanhuns, Boique , Triumpho, Flôrcs, 
ltambu ( o q ue se reuniu no p~~o da eamara 5 . o Que na j:arochia da Gloria de Mu riabé, se
municipal ), Dezerros (·quant o aos eleitores da gundo se v erifica de documentos apresenUJdos pelo 
parochia deste nome), Floresta (quanto aos eleitores cidadiio. Joaquim Antonio de Bem, ~purou a wesa 

. da pnrocbin da Fazenda Grande). Govannn (o que as cédulas que lh u conveio, sendo cer to demnis 
se reuniu na matriz sob a prC!'i<Íenciã do cidadao que no neto da eonta.;cm foi introduzido na urna 
Jeronymo Carneiro de A)JJnqo.e; que Jlfarnnhão , um grande maço dellas . · 
.q uan to aos el~itorcs da~ rreguezins de Nossa Se- G. • Que na parochia de Trahyras, collegio de 
nbora do 0' B.TijucupapCl), Escada (sómente quanto Curvello, p roccdcu·sP. ti eleição de ~ eleitores, 
aos em co eleitOres de Ga melleira que vot(ll'àm em de aeeOrdo com o seu rooenscamcnlo d~ H . iõ!> 
s el)a.rado) ; · almas, feito antes da !~i de !871i, e não de 9 como 

3. • Que sejam reconhecidos deputados ·pela pro· por manifesto engano lhe fõra marcado -pelo go -
v lncia de Pernambuco os Srs. : .. vemo. 

llar iio ae vma Bella. 7. • Que da acl.a da 3.' chamada na par octúa de 
Luiz Filippe de Souza Leão. Ubá consta que uru individuü tentára l:mç:~r um 
Antonio Epam inondas de Mello . moço de ccdulns · na urna ao proceder-se á r es· 
An tonio Jos<l da Costa Ribeiro. pectiva con tagem . 
JoS<l Mnl'iaU:o Carneiro da Cunha . Allega, porém, o Sr . deput.:ldo Candi<lo de OH-
Antonio Alves de Souza Cnrv~lho. veira que as eedu!as foram efl'ectivamente introdu· 
Manoel Bnarque de ?.hcodo. tidas na urn~ e a)mrorlos, o qne (lrcjwlie:.·o re;ml-
Antonio lbnoel de Siqueira Cnv:!lcanti. Uldo rla eleiçiio . · 
Pedro da_ Cunb:t Beltriio . 8 . o Que no collegiQ de Lcopoldina foi considerado 
Joàquim Tavares de Mclio Barreto . nullo o diploma do eleitor, ex hibido por José de 
Innocencio Sel'aphico de Assis Carvalho. Freitns Lima, votando o primeiro SUfltllcoto F•·an-
ri .• Que s~ adie o reconhecimento do decimo cisco Vital de lUendonça, a quem competia Jog-ar, 

seguudo o decimo. terc~iro eleitos . conwndo-sc os votos tom:tdos em separado. 
Sal~ das commissõcs em l.OdeDezembro de i87S, 9.• Que nfio foram Jlte~entes á commissDo os 

- Viriato de llfedeiros, rclator.-Li~erato lJarroso. aet-1s das el~içõcs prim:~rios e secundarias dos 
- Joa•tuiln S111·•·a . -Franco de Sá . _Bezerra de collegios de Caldas e F ormigns e rcspccth·as paro-
MelleZt$. chias . 

A 3,. • com missão de verificação de poderes, tendo 
cxammado as actas ·das eleicões primarias e secun
dar ias da p ro,•ineia de J\Iiil.:is Ger:les, reconheceu 
que corrcr:tm regularmente. excepto ~s jlarochias 
e eolle:;ios que põ!Ssa a menr.ion.:tr . 

i. • No colicgio de Jaguar~· e r espllctívas pa
rochias hou,·e dnJ>IicaUls, verificando-se que todas 
toma ram por base qualifieaçücs dos annos de 1865 
c !868, em m.~nlfest.-1 oppMirão oo disposto no 
art. i ü:l' do decreto n.• ~6S5. de ~O de Outubro 
de ! 875. 

Isto posto, o! a: eommissão de parecer : 
L o Que fique adiado o reconb·eci mento das 

eleições da parochia de Ubá e dos collcgios e r es' 
peclivas parochias de Formiga e Caldas ; 

2. • Que sejam declaradas nullas :JS ele~ões das 
dnplicatas do collcgio de Ja~uary e suas parochías, 
da turma de eleitores do llio :Manso, collegio de 
Diamanliua que deu ~eus votos perante um t.:Jbei
Iião ; e da duplicma do collegio de Tam:tndu:í . 
presidida pclCl cidadão Jose Bernardino de Senna · 
e respectivas el eições primarias ; a duplicata de 
S. José d:>. Barra Longa, presidida pelo tenente
coronel Manoel Joaquim Gomes de F1gueiredo L a' 
duplicata de It.:lmhé, feilll em ca::.a do cidaoão 
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Paulo Luiz P into de Lacerda , e a elei_ção da 
parochin d:l Gloria de l!uriallé ; . ·. _ . , 

relar.ão do districto. Entende, porém, a commissão 
que 'está no c.'so de ser apprMada a presidida por 
Candido da Silva nar bosa por have•·em sido obser
vadas as disposi~ües legnes, não procedendo o-que 
contra ella sealle gn . 

Fregv.ezüi d~ Pelotas. 

3.• Que se app~ovçm as. dema•s ele1çoes_ pri
marias e secundar,ns mclusive a dos 20 ele•tor~s 
de Trah VI-as, collcgio Je Cnrvello, a de Iumbe, 
feita na 'igreja, a de:>. José. da. narm L~nga, CUJa 
mesa foi organ izada !Jelo jUiz de paz, e l_walmente 
as das parochi:is ~o colle~•o de Tamandua apuradas Houvo um protesto, inteirnmente desa_compa· 
pela camara mumeipal da cap1ta,l ; . nhado de qualquer ~:enero de proYa, e CUJOS fun-

t.• (.!uc seja reconhecido ele1tor da parochla da dnmentos fOl"din v ictoriosameote r efutados pelo 
Leopoldina-.o cidadão. Praucisco Vi_tal de ~fen- I contra-protesto, apresent:ldo pela tÚcsa. Faliam os 
donç.a, annullado o diploma de Jose de Fre1t:l.S e ! protestantes em coacção, quando ,1>arliu Glla do sua 
Souza; . _ . _ pnrcialldade que, en1 desespero de causa, a empre-

?. • Que se p.;ça mfornm~.ao sobre as ele•~ues gou para inut•lisar as eleições . 

adu>das ; - h' d S L ·. ,. •t· - C Ali 6. • Que s(\ mande fazer clei~,ao nas paroc •as, em Ft·eguezia u . uaz cu: " ts3ots e t·u.z a. 
q ue cllas não tiveram lognr ; 

7 .• Finalmente.q ue ~ejam reconhecidos deputados 
pela província de Minas Geraes, os Srs . : 

Conselheiro Lafayette Rodri~ues Pereira, •:on
selheiro Afl'onw Celso de Assi$ F igueiredo, Dr. 
Ignacio Antonio. de Assis Martins, D~,. José R~· 
dri,ucs de Lima Duarte, Dr. José Ccsar10 de Faria 
Alvim, Dr. Martinbo Alvnres da Silv;l Camp~<, 
Dr. Theophilo Ottoni, Dr. AITonso Augllsto -~iormra 
Penna, Dr. Fidel!s de Andrade Botel_!JO, VISC_?nde 
de Prados, Dr. Theodolll iro Alves P!~•·e.t ~a, Dr. ~ ran
cisoo Corrêa Ferreira Rabello,Dr. V1rg!I•o ?rlartl':Jsde 
:Mello Franco, Or. Hh:i'!o Alvar.es ~e Abreu e Stlv~, 
Dr. r.andido Luiz Mnna de Ohve1ra, Dr. AntoniO 
F e li cio dos Santos, Dr. Carlos AffonS? de Assts 
Figueiredo, D1·. Manoel Eusfuchio Maruns _da An· 
dr:ide Dr . Aureliano Mol'etra de Magalhaes, Dr. 
Gald.iÓo Emili3no das Neves. 

Saio dns commissües, .I. O de Dezembro de 1.878. 
- i GlUiuim :bfanotl de Macedo. - C. A de F ra"f'l 
Ca:rvalf!O. -José Atltonio lU Sousa Lima.- ~. C. 
lU Freitas Coutill/10. -J. F . Ilorta de Am u)O.
Dr. J. Sodré Pcreirrt. 

ELE IÇÃO DO lUO GR-'-XDE DO SuL, 

A 3 .• commissão de inquer itO, te~do ~ami~ado 
ns setas e mtlis documentos das elciçoes pnmar10s e 
secundarias da província do Rio Grao.de do Sul, 
apresenta o seguinte parecer : 

Frcauezia da La!}üa. Vermelha. 

Nõo podem ser ~ppro\·adas a> eleiçüe$ desta frc
g uezia por ter sido feita a cha.naua dos ' 'oÍanlcs 
por p.ma qualificação auotJIIada . 

Freguezia do Tagua1·y. 

Devem ser consideraün~ nulla> ambas as eiei
cões que ti\·ernm Jogar MsL1 frcgueo:ill- uma por 
ierem sido cl!amados os votantes por qualiticaçOO 
não ultimada- outra por o terem sido pela de 18i6, 
ao passo que foram convocados os votantes da qua· 
lificaç~o de i 878. 

Frcgue;;ia de S.' Borja. 

Kão roram remettidas à camara dos Srs. deputados 
as netas das eleioões destas frcguezias. 

Freguezia da Palmúra. 

Deve sot· aunullada a eleição d e:;ta freguezin po_r 
ter sido feita a cl1amada dos votantes pela q ual•
!leaç~o de 1.8i6, quando já _ acham-se terminada a 
de l878. ' 

Quanto :ís eleições das dem~is freguczias, opina 
a cnmmissão que sejam _a ,,provadas,_v i~to ~mo ou 
não soffrermn tmpugnnçao ou foram IUSigmficantes 
e sem vn!or al;>:" n as irregularida<lesoccorridns . 

Quanto ás etei~,;ies secundarias b~ apenas a. no
tar-se a irregularidade praticodn pelo colle(po do 
Passo-Fundo1 impedindo que voussem em. separado 

· os eleitores oa freguezia dn I,ag•m· Vermelha, sen
do, porém, certo, que tal irregularidnd~ n_enl)uma 
importaucia tem, mesmo porque a commtS&IO lulga 
nullos os votos dos ditos eleitores pela raUio l á ai
legada . · 

Ã' vista pois do exposto, a com missão 'ó do parecer: 

L " Que ~~jnm anuulladas as eleições das fre
~uezias da Lagoa-Vermelha, Tnquary(ombas), a de 
:,. Borja, presidida pelo capitão Jaeqnes Henrique 
De-Simoni c a da Palmeil-:J ; 

2.• Que sejao1 adlad~s os eleiÇ(les primarias das 
fre~uczins de S. Lu iz do Misw~s e Cruz AI La, at~ 
qnl\ \'enham as respccti vtts act~s ; 

:~. • Que seja npprovada a eleiefto da freg-uezin do 
S . Borjo, presidida por Cnndido da Silva Barbosa ; 

%..'' Que sejam ap)>rol·ados as eleições pri111orios 
das ll~mais fl·egueztos c as secuntlurios dos col-
l c~ios· · 

'3! Que sejam r ccoubecidos depuU~dos pela pro· 
vinr.ia do Rio Grande do Su l os Srs. conselM1ro 
Gaspor Silveira Martins, Drs. Luit da Silva Fl~res, 
Antonio .Eieuterio de Camargo, Fernando J,ulz 
Osorio, Florcneio Carlos de Abreu e Si! v a e José 
Francisco Diana. C. A. de Pranca Carvalho.
Dr. JO<lqv.im, Matwel lU Maado.-i. F . Horta lU 
Araujo.-Dr. J. Sodré Pereira.-J. C de Freitas 
Coutmlto. - Jose A . lU Souza Lima. - Jlarcolino 
Moura. - Frelkrial lU Almeida Rego. 

Nlio póde ser approvada a elei~o presidida pelo 
capitão lacques Henrique De-Simolll, por haver 
sido a chamada d os votantes feita pela q ualificação 
de I 8i8 não terminada, pois a 3 de AgostO ainda 
interpunha-se recurso de nullidade de qualificação 
do áespacho do juiz de direito da comarca pam a 1 

O Sn. PRESIDE~ E pede aos Srs. deputados membros 
das commissões de inquerito, urgencia. na apre· 
sentação dos respecti'l'os pareceres. · 

E!D seguida levanta a sessão ás 2 !!oras da tarde. 
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Declma terceira fie&liilo pre)la..rat:o ••la r O S1~. Pnt:~lnrn .. "TE: - O p3rt'cer voHa á com-
em li de Dezembt"<> de :1878. 1

1 
missão p:1r~ serem t.;;mau~s cnt eon>idnl'n::ão ~s 

1'1\.ESIDE...'\CL\. DQ_ s.n. PAUlO UE.IS . 

SUliMARJO.- Acta .:-Ohscrvaçúes <lo Sr. Alfonso 
Celso.- Jh:t~n.t)lK:rt•t.- Di&auso e requtr·imcntu 
do Sr. N:tsei.uento Pl\rtdla..- Oi~cursos dos Srs . 
Liberato Barroso e Nascllnento Pnrte!lo.- P~re
ccres d:t :2. a commis&!o do Ln11U~rito sob•-e :J$ 
cleiçO~s de s,,.gipe e Es11irlto So ntu. . 

A's H hr.ras d~ man t.u, achando-se pre>enll'S os 
Srs. Fabio Reis, Fernando Osodo, Sergio·de Castro, 
Morcim de Darros, Thcodorelo ::lon to, S:Jltlanha 
Yarioho, HorL, de Aranjll, Alves de Al':mjo, :;n~a 
Maia, Barão Homem de Uello, João ~lendes, 01<~ 
líariu, Li!.ocrato Barroso, Baptis~ l'e,reir,!l, Yiriato 
ae :Mecle1ro", Camar1~o, D!nnn, FlurC$, Mello c 
Alvim Mello Franco, oa~uim Serra, frcderíco de 
·Aimei.ln, Mat•inno da Sil v;~, José Caetano, Zama, 
Marcolino ~loura, Frederico Rego, Franco de S~, 
Santos Pr:rcíra, José Boniracio, Lu iz FilipJle, Bunr· 
que cl,i! Macetlo, Cesario Alvlm, Souz~ Lima, Dan~s, 
Affonso Celso, Sodrc, An!ooio C~.-tos , Souza e 
Andra~e, Pompeu, Na~cimento Portel!n, Jo1•o üri· 
g ido, Almeida Couto, Ottoni, llulcão, Ildcfonso de 
.\raujo, Ft,nnç~ Carvalho, Barão da Bstanc.ia, Ma· 
lheiros, Tavares de Mello, Frauklin Doria, Franco 
de Almeida, D:min, l'elleio dos Santo<, Silv~irn 
1\Iartins , Bezerra de Menezes, Ik>.zeri·n C:Jvalcanti, 
Candido de Oliveira, Assis, Antonio de Siqueira, 
Costa Azevedo, Souza Carvalho, Manoel de .l\Ia::a· 
lhãcs , &!"lo de Villa Bella, e Andi :tde Pinto, 
abre-se a sessão. 

E' lid3 a acta da sessão antecedente. 

O Sr. AJfonso Cel•o : -Não sei se é muito 
r Ggulnr ~ reclamação .]ue vou fazer ; V. Ex. por~m 
decidira como entender. 

No }l:lrecer d~ illu~tr~da commissão de poder es 
~obre a eleição d e Minas cscapnrnm alguns erros 
que é preciso corrigir a tempo, ~Jim d!! que poss.1 
ser votado com perfeito conhecimento da Cllrn~rn 
dos Srs , detm tados. 

Falln-se por exemplo no colle~io de Paranaguá 
que nilo extste em Minas ; creio q tte deve ser o col· 
legio de Tamanduá pcln rerereucfa q ue r ar. o pnreee.r 
ao nome <lo cidadiio .Tore Dernudino de Sentw. 

observações que aClllJa de faz~r o nobl'e deJlUt~do. 
Kão havendo mai>quem !lCdis5o a pnla>"m, d~il-se 

por aptlrovada a act:o. ' 
O Sn. L• Secn.llT.\niO dá eo:na !lo se;uinto 

Oflicio~: 

Do minisLCrio tlos negocias d:~ gocrratle 9 ele 
Dezembro do :187~ re•nctt.endo U!lH\ :·eprc-$ent:1ção 
tJue o coJie.~io eleitornl de AbaetG C!ll Minas Geraes 
dirige ao corpo !c~is1atrvo, pc~in llO tl reY0g:1~.à9 
ola lei n." 2<;06 de ::!6 de Sctembt·o de 1Si4 sobr~ o 
recrntamenl·o para o exe.o:ito e annad~. -..1.' com. 
missão de mnt•lnlla e guerra. 

Do minlsterio da agric.tlltura, de :lo tle )I~rço de 
1878 ~AJmmunicando clu•• ao imp~ctor geral ela;; 
ohra~ j)nblicns s~ eX)Iet in ordem llnt·n e~aminar c 
ortar os repat·os necc>Sarios uo edttiei'l tlm que se 
celebram ns sessões dos 8r>, deput3dos.- l!ltei
l<•da. 

Do ministetio do inwerio, de :<s de Jnlhll do i87í, 
commo.nicaudo que uaqnclla d~t• · SC tli J'igiu~a,-;so 
ilo ministcrio dos n egocias da fazenda, allm de se
rem pagas mensalmente , ao directot' da secraLatin 
da camara dM Srs. dcpntados e ao t·~spedi~o JlOr· 
teíro, as quantias votadas 1>ara oceorr~r~m ~s des· 
pezas àe exl)edient'e <l asseio do paço da camara 
dos mc; mos Sr~. deputados.-Jnteir;oda. 

Do ministerio da f:Uerra, de 9 de Dezembro de 
i 87S, remettendo, informados, os r.;q uer imentcs e· 
-mais papeis em que o ~pitão Jos.:biorelra da Silva 
Menezes Junior; tenente José Frauci.';co de Paula 
Vellez, e 2. o tenente FroncisM Jos<i de Castro 
Mattos, todo:: llonorarios; pedem ser ndmmidos no 
quadro do exercito, no ]Jtimeiro JlOsto.- .\ quem 
fez a I'eiiUisiç;lo . 

Do L • secrct:trio do SeOJdo, de H de Dezembro, 
l:!!mmunie:mdo q ue o l'Cn:<do veril!c•m ha1·or na 
côrte nu me.ro sufficiente de SQilS membros Jlara 
poder runccion~r.- lnteiratla. 

O Sr. Tlleodoreto Souto )Ire> ta juramento de 
membrr, ola 3.• commissão de inquerito por~ que 
havia sido anteriormente $o rttado . 

l fc p~rcce que deve ser este eolle;río, tJOi; fó i O s... Na!ieituento Port~lla : - P;Jtli • 
nl!-i onde "!l rez a ele i~ão prc$[dida por esse indi· palnvrn 11ara olfereccr :i con~iolcrat~o u~sia au:,:us~ 
"'"Iduo. c.1mõ1ra um requer imento cujo üiu é fazer coll\ 

Falla· se toml>cm aqui em 20 eleiklrcs de 'rr~bi- que seja rostuJi tado o re;ri menw da, c:tsa, e ao 
ras CJUando deviam ser 29. me,;mo temuo gcrantir o direito que cl lc . me eon-

0 ' t • • rerc. 
•)I.C O e 0 se{;umte : T ra:o de oJ1jeckl da maxinm import~ncia ; pois 

Ha nesta freguezia U.75~ almas; nws o governo · prendi'.·Se á vcrilicnção de JlOd~t·e:; que me foram 
quando lhe •lc><gnou o numero de e lei Lorcs marcou conf~ridos, c não posso deixar de Jledir Ü':uellcs, 
\1-<]U::UHl o pela lei lhe dc,•ia ter dado !>9. Esta r e· que se dignam de ouvir-me nésl<~ o;;casião, toda·a 
clamação tem 'I" indo por vezes á catu:tra dos St'il. sua attenção, toclo a sua benevol~ncln . 
deputados qut> nilo a tem nttendido. Desta v~z Venho t•xercer u m direito; nailo re:: lamm·pelos 
porém ~ illustrada commíss_ão decidiu com muito garao.tias do proce..<SO, CJUC o ragimen to consagrou 
:lcerkl appro~ando os 29 elettOres. par:t que esse direito JlO<;S.1 ser mantido. par:t qu~ 

Falla·se lambem na parochia de TamM que não pos:"' se~re.<tle:tado. , • • 
existe· em Minas, de1•e ser a pnrocbia de l tamiJé. {jsmet d e toda a conventell!Jia n~ lrngu~gem de 

.. . . · . . . que vou 'SP.TI'Ir·mc ; c peço aqudles n quem por 
O :;n. HomA DE AnAUJO.- São erros de Imprens.,. ventura tenh3. de referir-me ~u e n~o considerem 
O Sn. A>'>'l.l!l~o CELSo:-Sii.o erros de imprcl\$:1, ~qualquer de mlnllas proposições .;omo olfensa ,;s 

e por isso jalgo que.nfio 6 pro;ciso m:mdar :i me~a suas 11essoas. Es~ isto longe tlo uteu pcn;amcnto. 
emenda ao pareeer pedindo a V. Ex. que .auendn Não f~ço senão exercer u•n dir~ilo , e não dirigir 
a e~ta minha reclamação. offensas a quem quer que tenha. de me referir . 

.4. 7.- TOliiO 1. . 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2310112015 17:20- Página 2 de 23 

50 Decima terceira sessão prepá.ratoria em :1. i de Dezenibro de :l878. 

Ao :>er sorteada ~ t. • comrr.i~s;jo de inquc- ! Sr. Araujo, con>ervei-me silencioso, esperando, 
rito, que tinha de julgar das eleitõ.ls da pru- ! quer da parte dOl' rtuatro nobres deputados pela 
vincia de Pernambuco, vi que entro os primeiros I provincia olc Pe~11.1mbueo, qu er d~ propria lll tlS!l, 
nomes fi~uraram os de dons dignos represen- procedimento correspondente ao pr<-cedente in,·o
tantes da m;nba província, entre os qua~s neste ü3do e aeeito. Assim 11orém n:io succedeu, e se acha 
momento occupo uma cadeira, corno nessa oeeas !Uo no Dillrio Of!i<;i41 de hoje o parecer clãi>Orado 
tambem ()('Cl\)ID\·a. Dentro em pouco n sorte, c éga apenas po~ cinco mcm~l'óS da COilllllÍ>SÜo, r•arecer 
em St•US eapnchos, complcto>a fi commissão, fa- que a ser approvado pela c..'mara .dos-·srs. de
zendo uest~rnnr 1nais dous depU1:'1dos, u ilo lllenos put:1dos em ~essão preparatori~, impurla tlt;sde já 
illustres reprcscn:ant~sda minllo p~ovincia. Eram a nullificaciio do diploma com que :!!;\li me apre-
quatro deputado.<, membros da comroissiio que sentei. ·""'· · 
tini" tle me julgar, IOOOS lfu lllinh3 prO\"lnCJU ; 0 Sn. L UIZ fiLIPPE : -~ão. apoiado. 
a minhu gar~nlia e~t.a ,· ~ emnpleta. 
Prt>l>~rin·a-mc pm'3 reclnmnr contra n dcsignnção O SR. N.ucm:SNTO PoRTELLA :- nemonstrarei. 

da sorro t~m rofe rcncia ao ju lga menl<• das eleições Impor ta infra~ção m anifesta da disposiçiit? re1:i· 
da pN,·incia de Pcrn:.mbn,'O, q uando um no!lr e m llntal, que nao permttte que se ll'ale tle Jni'Oil
deputado pt b pro>inci:t da Dalua me anreceden e dar, de nnllifiear o diploma de quem quer que 
fez uma rcclamaç;··o a ,-. E.\. ; reclawaç;Jo, qne, seja. senão qu:~ndo a cama:-:~ se acha conslitni
aU.!ntos os prccedenws i•tYOeados por y. Ex. , não da, funccionanrlo J:!OS termos tlo regimento. 
foi tomaõa em consideração ; mas cer tamente de- O Sn. SÉRGIO DE CASTRo:- lllas o parecer con-
veria ter intlnido para que assim succcdesse, a clue pela nullidade do· diploma de V. Ex. T 
oliser\·ação judiciosa que nessa occasião f~z um dos F 
dignos represen tantes da provinci~ do Paraná, o 0 Sn. Lnz • 1~11'PE :-Não conclue· 
Sr. deputado Araujo. O Sn. N.-.sc•:.r&~<o Pon:r&tu. :-Clleg,rei a este 

Disse S. Ex., record~ndo preced~ntes, que não pouto. Pi!di a maior bcnevolencia da casa.. ' 
havia necessídldc de que a m esa ou V. Ex. pro- o Sn. SEIICIO DE CASTRO :-Até quero auxiliar a · 
Yiden ciasse n respeito, porque, a exeniplo do que v. Ex. 
t inha succedido em i87í, especialmente com re-
ferenda á pro·rincia de S. Paulo, os quatro dignos O Sn. NASCIME:o.-ro PoliTELLA:-Não deixo de re
deputaàos d:t )Jro ,·iucia de Pernambuco. sorteados ceber apartes, como os da nobre depntado, porque 
para n primeira commissão de inquerito, seriam elles auxiliam a discussã9, orientam o orador .. .. 
como 3\jUC!Ies c!e\mtodos po: S. Paulo, designados O Sn. SeRGIO DE C.\ sTno :-:.'ião tenho ouiTa in-
pela sor te para ju garem do diploma do Sr.I!ID.rtím tei:tçào. . 
Francisco, solicitos em decl:~r•r q ue não fariAm o Sn. l'bscm&X'TO PonmLLA.-Agrade~o a Y. Ex. 
parte da comm issão ineumhida de julgar as eleições a bondade com que me auxilia . .Mas, Sr. presi
da minha pro,·incia. · deme, como dizia, assim n5o suc~edeu. ~o mesmo 

Essa declaração do mastro deputado o Sr. Araujo , dia 3 reunin-se 0 commissão; designou-se seus re· 
a narração do <J_Ue se haría dado com referencia r t 1 1 1 · õ d · · d 
ã. provmcin de ::. . Paulo .. era Ilarn mim uma ::a· a ores, e re n or para as e e1ç es a pl'O\'IDCia e 

• Pernambuco. No dia 5 fo i feito pelo r elator das 
rant ;n, porque considerava, como devia considerar, clciçõM da província de Pernambuco 0 relatorio, 
cada um dos quatro membt·os da commlssão, de· não verbal, porque não compareceu ás sessões 

. putados 1•ela r1roYincia de l'ernarnbuco. e meus · · 1 · · 
adversanos po!iticos, com a ele,·aç5 0 de espírito antenores e tJOstertores, . mas r e atorJo escrtpto. 
e a indepenolen,aa ~litir.a neecs..<nria para não 1tlarcou·se-me en tão o IJrato para apresentar a 

d minba e:eposiçà<! sobre o processo eleitoral . Fa-
terem proce imcn~o _!tTe!entedaquelle que tiveram :r:endo eu declaração de que niio aprese ntaria minha · 
os de[lu tados da P10' meia ele S. P:lulo · , exposicãtJ sem que a com missão provid!!Ilciasse 
. 9 Sn. Lo1z Fu.IPPE :-E nenhum desses foi sen I pam que me . fossem fornecidas as actas, que ser
JUr~ . i viriam de base ao estudo da mesmn commissiio, 

O SR. NASCI~IE~<o PoaTEt.u. : _ Certo dh tÓ , ' visto que estas actas não se achavam na secretaria 
aguardava (lne SS. EExs. fizessem dcclarnçiio I ~a camara, teve a tll.ma. eamara a bondade de pra~ 
formar de modo a habilitar a mesa a pro,·eder em !tear umacto de justiça. prorog:mdo P?r 2 vezes o 
conformldnde do pensamento que pt'Csidiu á eou- pra~o man~:tdo, até que afinal, no d~ 7, recolhi· 
fecçlio da digposi~:ão re~imental, completando-se a d~s as netas á secretaria, foimar_cado ~de ~8,bora~. 
commi~sâo e dando-se-me nove juizes e não apenas F.!_ndo ~ pr.azo no dia 9 entreg'!e• a mmba ea;po$~-
cinco ÇatJ. Nao tmhn de esperar scnao que [o$.$e r espet-

"'. S "·. ,.. . . ~ . tada a d isposição do regimento; mas peco per-
. O ,R .. Er.GJO DE ""'-~~ . ·-Poréru 1sso nuo esta missão aos dignos m embros da maioria da com-
IIos prec~cntes da t.3Sa · roiss:.io, es peci:llmonte ao íltustre presidente della, 

O SR. N~SCtiCE~-ro l'onTELr •. .\. : - Os precedentes I L.ten <!istineto collcga que foi n~ faculdade de di· · 
invocado~ pelo Sr . dc~utado Araujo eram no Sl'D- reito o Sr. conselheiro l osé Liberato , )!ara. dizer 
tido. do que eu acallo de · dizer. Ef!'ectivomcnte perante a eamara dos Sr.!. deputadvs, que a dispo· 
sah1ram da eommi~são que tinlla de julgar do di- , siçiio regimçntol foi offendida, 1oí desrespeitada: 
piam~ do Sr . llnrtim Francisco . os deputados da e o desrespeito e o!tensa feitos á e:.:·pressn dispo . 
província tlc S. Paulo, que S. Ex. reprcsenta;' a sição do regimen to importa prejuizo no m eu di 
tambem, e que eram advcrsarios daquelle senhot, reito e ao direito dsquellcs que me fizeram com
send~ :~.sorte chama~a a designar outros que os · parecjlr perante esta augusta camara. 
su~stttn.s~m · . I Está prescrlpto no r egimento, que apresentad3 a 

Na scs~:·~ de a, S<)rtead~ a L • com missão, feita 

1 

e:x:posifii'J li elo interessado abra-se d P.bate verbal, 
.a obsen·aç~o do nobre deputado, o Sr. Zarna, e sómeul<l depois delle a commissão põde elaborar 
e por fim aceita a o!Jservac;ão do nobre deputado o seu parecer . 
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O Sn. Lm~<RATO B.,nnoso:-Pe~o a p3lavr:t. O Sn. DO ARQUE DE M.<cEDO: - f; pr~·iso ir con-" 
o SR. NAscr»Kvro PoRTRLL.l: _ C.ontando com testando pouco a pouco e>'S:ls ínc:o.::.ctidõcs. 

isto, tendo apresentado miohn e:cposifilo escripta na O -Sn. XA.ScmE~"T<.I PORTELLA: - Pe~o a v. Ex. · 
sessão do din 9," a~dnvn que me fosse com- que decline quacs os facv,s inexactos que tentlo 
mun icada, ou annunciada tlC!o jornal, a conferen- adduzido. • 
eia da commissão em que o:le\•eria ter lo::ar o de- "o Sn. Bu.\RQUE DE ll.•cEDo:-5.:l en fallar, mos· 
bnte. trarei. " 

Com ~or)}f•'sa minha, por~m, Sr. presidente, 0 s X p 'l -
ao chegar hontem á sala em nuca i. • co.•uuissão n .• AscrnExro OP.TELL.\:- '· ~s quaes sao 
de inqnerito celebra suas sessi:-es, e ao terminar essas incxaétídões? 
o incidente r~lativoús eleiçõesdoAmazonas, que O Sn. BUARQV~D-e:!r!.;.cEoo:-V. E~ . lerá 3 tle· 
não sei porque raz5o premiem-se sempre ás elei- vida resposta. 
ções de l'emambueo.. . O Sn. "NA.~CIMF.~To PoRT'tLL.\:-É preciso mostrar 

O Sn. Lurz FILIPPE:-Não tem ~bsoluL~mente liga- quaes ~~o . .. · 
çao alguma. · :M:.s Já que o nobre depulado niio >e digna de 

attender ao meu pedido, proSt'guirei. 
O Sa . NASCIYEXTO P ODTBLLA: ... :X.ãosei porque Cemo dizia, Sr. presidente, comparc~e11do te-

razão encontro-as sempre equilibradas, e quasi sob rante a i. • eommiss:io de inquerilo, via · que 
a mes·na PT•'S51o ... · della faziam parte qnatro nobres derurados pela 

O "Sn. Lu•z FILIPPE:- Siio eleiçõe~ que têm de província de Pernmnimco,i nt.~rvindo nas questões 
ser examinadas pela mesma commissão. prelnninare~. nos incide.nles preparatorios para o 

o SB. BU.lRQOE DE MAcEDO :-Porque ambas têm 
1
" Julgamento !lnaLda eleição da rereridll pro1•iucla 

, de ser jul:;~das pol'l. camara. . " sem qne eu contra isto reclamasse por n:l.o ter 
importancia. · 

O S~- N.•scmE:<To·PonTBI.L.\ : .... vejo qualquer Apreseuudaporênt ~minha exposi~ão escripta, e 
consa ele somhrio. de nebuloso nesta circumstan· [>OT assim dizer, iniciado o proce$SO.âoj ul~amento 
ci~ i:rmcorrendo 'para conjecturar-se que em algu- da eleição, era-me licito esperar que elles não ma ligação; ou quasi dependeneia uma está da occu_pns.<em aquellas cadeiras de jntzes meus, não 
outra. se porventura fosse possível penetrar os cont•nua$sem a ser jui~es em eleiçücs nas quaes são 
areanos da sorte e conhP.Cer o muito que ella póde tombem interessados. . 
influir, não em um. espírito desprevenido como o 
meu mas perspicaz como o do cobre deputado 
que Íne honron •:om o seu apart& ( re(eri'lUln-se ao 
Sr. Bllllrque de Macedo}, poder i~ tab•ez. ~onhecer 
que n sorte" concotTen para que estas•eletçues ficas·
sein sob a influencia dp mesmo. de~isiio. " 

O Sn. llU.UtQUE DE M.'<CEDO :-Ass.i"m seria se 
V. Ex. tivesse de influir . 

O Sn. NASCillE~'To PonTELL.I.: - Feita esta ob
servat.ãu ao aparte do nobre deputado p_rasi~o. Ia 
dizendo que termin:o.do o incidente relati,·o a pro
-víncia do Amazon~s e lindn a l~itnra do parecer 
sohre Pernambuco, lledi ao Sr. presidente d~ t.• 
commiss.io, que me coneed~e a palnvro, e recla
mei contra a elaboração do mesmo puecer, sem 
que tivesse 'havido ainda discussão on debate. 
· Insisti na minha rcc1amaçlio invocanrlo os pre· 
cedentes e a disposi,·ão re~·imental. Entreta!J.t~, 
Invocando-se o que se t.inha dado com a _ele•çao 
do Amazonas (..-~jam os noDres depnt.1dos a relaçiio 
que existe entre os que agora mesmo faltaram em 
Amazonas quando queria referir-me :i l\!aranhão) 
duns eleitões, isto é, rtne o psre~er sollre .a eleição 
de Ma•·anl,ãa fõra dado s~m discussão. foi -me res
pondido qne na mesm~ 1:onformid~de era dado 
parecer soore as de Pernnmbuco. 

O S•. J.m7. FJ:LIPI'E : - · Juil!amento de que V. 
Ex. não se t:õde queixar, por lhe ter sido sem pro 
ra,·ora-vel. 

O SR. lÜSCWEXTO PonTIILL.l : - Não foi ela
borado, é certo, com o voto dos quatro ·membros 
da eomiuis:>ão, eleitos pela prOI"incin de Pernam-
bU:co... · 
_ O Sn. lluARQUE liE MACEDO:- Podiam fazel-o; 
o que n decencia prohibe é que el!"s -votem. 

O S11: Z\AscDIE::>'TO PonTELLA : - ?lão me atten-
deu, .. · 

O Sn. Lun FILIPPE : - i'ião foram juizes. 
0 Sn. ·NASCwm.-To P ORTELLA :- A camara sabe 

em que sentido emprego a palaHa juizes'; faço 
distincc"o entre o que é meramente [lr~paratorío 
para Cl julg~mento, e esse julgamento depois de 
ap!'l'sent;Jda a e:tposiçàn. · 

Quando cabia abrir-s~ debate perante n commis" 
são, e se~uir-se o final julga1nento sobre a eleição 
da provJncb de "Pernambuco, os nobrP.s deputa· 
dos deviam declarar-se suo:peito~. retirar;se d:t 
commiss3o, sondo substi\uidos por outros quatro 
nobres deputados qne a >arte designasse. 

Não proccdernm asoim, •! con1 :;r;•ude SC!')lrcza 
minhn vi ~laborndo o pareee.r por e;;a commtssiio, 
fazendo della parte os nobres depu::-.dos intcres-
s;,dos... · 

0 SR. LUIZ FILl?PE:- Parecr;;!' ~1\l que 
houve um voto divergente. 

O Sn . NASCm&,'TO Pol\TZLL.I.:- Bem . .. 

não 

O Sn. SEttCJO DE C..sTno:- Parecer qu~ não prc
juüica o direito de V. Ex. 

0 Sn. NASCIJIIETO PORTELLA :-Sou O primeiro a 
rt·conhecer i;to" e confio que os noiJres deputados, 
uão se levando por interesse tmrtidnrio, hüu de bon-. 
rar-me com seu; \'Otos, porque " o cap•·icho que do
mina D.lls provineias não ha de prenlewr veronte " 
a representação nacional ; estou certo de que os 
meniliros desta camara liberal, rtue >e reunem, (Jela 
"priuteira vez, nesta l e:;islatur~. n5o hão d!l eurvar 
"a ca~eta :i. -voot.adc de quem quer que seJa. 

0 Sn . SERGIO Dl! CASTIIO :-~unC,1! V. Ex. faz; 
justiça. 

O Sn. NASCilt~:O.'TO PonTRLLA :-E' por ist"o QUJ.~ cu 
confio que O> nobre~ derutados h~o de concorre-r 
com seus votos para que meus dir•;itos sejam man-
tidos. . . · 
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L:>! Sn . D~Pu"UDO:- P<i<le fiC;Iõ CCrto disto. : dispüe.o regimcntfl, tôm o direiro de eomparecer 
O Sn-. K•:>etliF.:no Pm\T~~x:., :-E~!ou certo c tão P'''"~'te " commi>são, rle cs~larecer-se pela dis · 

t~rto C(Ue peoli a benerol:t atlcllcoo da .,,11nara e cussao_ abe rta, ~ .:le C_?nformtdade COll\ seu juiz~, 
pro~i no. ' ' Clll Vt$13 dJI dL~CU~S:IO C. dos dOCill!lC:ltOS CX3tn!· 
T~~~~o l\ZI' ido, ••omo di>..'<!. aquel!es incid•·ntes, nacl?~, apre::.cntar us cmcnd~s que JUlg3relll con· 

aqllell:as que:?.t.üt·:; <.lc ordem., 1iz n~r que a eotnn1is- v cntCntes. 
são não l'od!n d;u• t•o•· e:aborado o pn:·cct~r .;em que O Sn. ~.mEn.\10 ll.>mto"o : -Este direito podem 
ttvesse Ja,·~<lo tlebate verbal: que $Ómente rlo- exercer om~:l. 
poi s d~ ter sid•J rpspdlada a disr,osição reghne•ll~l. o Sn. N.15r.mF.~'TO PonTELLA:-Não du'l' ido de 
pOdCrla COU(C<;t~on::; C>SL> yar~:.~r. ~fa.s. 0 y;c::e• QUC ainda pO$~:J.tn excreef'O; mn~ ~Olll]lrdll)lldC 
de!~t~, r1;1e .se ·~'";Olt t~r. h~, tilo ·• 1.<;51 1 ~1-? .~a v. Ex., c1uc ~~e !10nr:~ eom o S<JU aparte, e aparte 
elc ;~a? . ".o .. ll~3ra .. hao: fo r ~~~~ado rua~· '.~~·.o,o, que ,·em multo a 11roposito, fJUe quanto !nenor 
u~u ,, ,He.e.n el ele •C1 ob~d~! ulo do !lu~ a O~>f iOS l· fot· o numero ele vt•zes ou de occasi\íc:s ik propor · 
çao. ro~nnental, que ontuo mvO<J UCt e que agom cioMrem-st• esclarecimento~ c habiiitaçücs a qual· 
pa;;o n ler. _ . quot• dos Srs. deputiHl os afim d<'iulg;.r daseleiçõrs 
O ~ ~-· do art. ' ·" rcíere-Si! a fórma e ao tem po de Pernambuco, tanto mn!or será a clifficuldatlc na 

em ctue os intcre;sn,:os. elevem aflri!Sent:tr sua ex- YerUkaroio da , ·erdllde. E em todo o caso o re"i· 
}"IOsi~..'•o. O ~ 3." em segniun d;z: mento JÍre .. <c:'CYe, do moolo 'rormal, <JUe haja' debaie, 

' Gu:.rd~un; se_mrre n orde~ e !<Oiemn i.do.:~es de!mw p ublieo, n que compa~·12am quér os in· 
p;ec•:>as, :t comuu;s~o em segutd:t eole:•r~•·n con- teressados, •JUCr qualquer dos ~rs. deputados: o 
ferenci~s j!Dra OIIYir as otsa>·arõcs que os inlll- regimento adrnitte que qualquer dos Srs. dep•1tados 
rcssados, seus p•·ocurndorcs ou. aG!.'~ogados, e qual· nprcscn te as emendas, que julgar com·cnicntes, e 
quer de!•ut~do hon \'C r<~ IH de f:czcr oralmeute sobre aprescuw-as ~ernnte a commissão. 
a mnlcria 1H'Ui;rin do inqucl'ito; ostcs dcb3tt•s Portanto nao llócle pruvalt!CI!r u 1·nzão inYOCíl · 
dur:~riio emqunuto o permiltir ~ maio riu da com· ela pan\ 11ã0 se allrir debute, parn nilo ge Jno de· 
mi,são . • . si;:nar Ll1a de comparecimento afim de f~1.er v aler 

E o§ !t .• o • J.~ogo depoi~ a commissãu formulará me·us direitO$; ntio prerolec.~, digo, a raz~o in~o~ 
o reia!or io do inqnerito ~obre :~ cl~ içWs de carla cada de niio lHtVe1· r:on tcsta<;5o a •xpo•ição escripta 
districto, con cluindo eom o seu pnrecer em a rtigos por ruim feit;~. Contestada ou não, era ·p rcseripçiio 
precisos. • do regimento que se abrisse o debate, er• direito 

:Xão p<•dc harer elisposição mai~ clara . Entre· meu comparecer perante a commíss:io para dar 
tanto ella . fui desrespei tada . Apresentei m inha desenvolvimento a !odos os pontos articulados na 
exposiç"io eseripta e suppunila que, só depois de exposir-ào escripb ; el':l direito meu, e di reito da 
ter-me·. Ollvído e a CJUaesquet· outros inter~,s.~dos pro~·incia •lUc represento, examinar peran te n .c.~ · 
na eleição, depois de ter ha'l'ido o cleiJ~te, era que a mnra n m por um, os documentos que submetti á 
commis>iio, na fô rma do ~ ~-" do :~rtigo que acabei sua j údic.iosa c al ta consideração ; era <li rei to m~l\ 
de ler, d~rio S<JU parecer. ser ouvido na sala dos conferencias da commissiio; 

Respondeu -se-me que e~se debate só tínhn log~r por ella c pot· todos o; Sr~. deput;Jdos" que qui· 
qunndo o e;;.posicüo era ~O•lt.estada , ~ por tanto, fi;ilO Zf!ssem alli comparecer; era direito meu que não 
ten do ha,·tdo contesla~uo o exposrçuo lJO I' m 11u so· o> Sr s deputados, como todos os senhores q ue 
feita, nenhum debate ~e ahririn. O regimento, alli comparecessem, ou vissem a susteuw;ão Clas 
porém, n1io faz distin~.iio; n5o d iz que o debate alleg~çõ~ por m im ditns sobre as divers:~s !regue· 
1.en.ha lo<ra~ sómentd quando 3 exposiç;;o é con tes- zias da provincia de P crnarolmco. 
ta~a ·. • _ . . _ . Este wreito foi, portanto, esquecido e, com pre 
. HoJa ou ll<tO contesta~ao n CXJ}OS'~"o fetb .Jlolo teric.ão.dcllc, oom m fraec-Jo do r c;l'imento, :t nobr(l 
n~teres~do, ~brcHé tle_ba!e '" sorucntc dcp_o~s tht commiss:io juli(OU·SC autorisada a formular e Dllre
d's:~u~~ao c ctuc n rommt~..::,ao se reputo h:tbthl.:ld3 scntnr $CU parecer que hoje v cn1 puhlicado no Dia· 
a d~ ,. peln'C·..,r. rio O['icial ·~ 

Como, pois, ~ n obre connni>siio em ;ua moioria, ~. ·. , . . . . -~ 
sem ~)I' aberto o de!Jatc, sem t~r dod•l I•Jgar a que O ::;,. l~t..\l,Q~E DE ~!.~c~no .-:- ;\~omnm~·:o ía· 

-eu fcls~e oa vido, e n~o só cu, mas qu.~lqu~r outro c•tlt?u·Ihc todos os mews de rallar e '.E:.:. r~t.usou 
interessDdo nas dei~ões da l'rovincia ile Pernnm- falc.-u. 
lmco, sejul g-vu ~atorizadn a elauorar o vm·eccr c OSu. 2\Ascmll:.-ro Po1m:Lt.\:- Responderei em 
n subrne!tc!· o :í consideruruo da c~marn? Por vcn- tempo ao aparte do nobr e dcput.:ldo; verã. 
lurn o lleb:•te :n:~'ressa ajJenas :íquelle que faz a o sn. ALvEs ne Ar.AuJo: - Está ain tla em tempo 
cxposiç5o ? do requerere 

l\ão: o clc!Jatc nã o só habilita a commis~o como 
aos in teressado~ e a <Jilalquer d os Srs. d eputados, O Sn. N,\ScJ:O~TO Ponur.LA:- Ê o CJUC vou 
que a elle assbtam pat':l fomarern ju ir.o sobre o fazer. 
modo por que co:Teu o proce .. »o eleitoral ; hallilita DCJlois das consiclcr~t'õe> qu o neste sent ido fiz , 
:lSsim qualquer delles a podet· apresenlar perante Sr. p residente, e fiz talvez com mais desen vol
a respeetiv~ commissiio, as emendas que dc.'·am ><er Yimcn to d o que neste momento faço, porque não 
:>ubmettida. :i aprcciaf'ão e dtl(:isão da cam:tra dos quero abusar dll attenção dos que estão l•resen tes 
Srs. deputados. · c fazem a honra ele ouvir-me ; depois de todos 

A commissiio constitue tribunal no j u l_!r3mento; os c.for~os para conseguir que a nobre commissão 
o juh;amento aqui niin ti de interesse. ]larticular, ou antes os c.inco mcm~ros que constituíam a com
.: de int"resse de ordeu; puhlic:t . · missão, ou :mtoo quatro, vorquc um dellcs, o 

Partanlo, >ejo on não conte:;tada n exposi0õo, o relator da comtni~são, nem presente estava, e devo 
deonte se abre, porque, quér os interessado~ , quér notar que 3 mcn ver a eorumissão não estan 
qu:llqner dos Srs. d etmbdos, como exp]'l)s;amcnte con;tituida, porque, quando agitei a ques tão inci· 
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dente, o Sr. relator não eslava presente, esta.vam Apezar das observações que Hz neste sen· 
apen:~;s presentes quatro ·deputados por l>crnam- tido, tudo foi em balde; e , creio, prevaleceu 
buco e out.-os quatro membros da comm issiio era como motil·o >nperior e de ordem publica, 
portonto um~ commiss!io incompleta; apcza~ de a considcroção de que, se desde logo não fosse 
t~à;)s as observações por mim feita>, não fui atum- da~o o p;•recer, não ·lmvcria tetn po para que os 
d:do e se mo disse : < Ha de se designar dia espe- deputa4os da provincia de Pernambuco fossem re
et~l para que o senhor Yenha defender seus di- conh~cidos antes d~ abertura tlas camaras. 
rettos ! • ~las ·vemo, Sr. pre:sid~nte, que, a inda m esmo que 

l\Ias como? de que me serve cor.nparecer pe- se guarda>>e respeito á disposição r~gímental, que 
rante a conlmissão para 1!cfender meus direitos, se me designasse dia para o delmte, em ~ue expu
quando esies, sem que eu fosse ou·>tdo já foram zesse eu c todo~ quantos fossem inte~essados. como 
pretel'idos pela commi,.;;o em seu par'ccer ~ De qualquer dos deput.tdos, :•quillo que cnténucsse 
que me ser>e designnr-so um outro t.lia, qnando conv~niente,ainda assirri'não have ;·ia prejuízo para 
aquelle que u reg-imento estabelece não foi desi- os nobres deputados, representantes da pro\'incia 
gnado? De que me ser\ c a designação de uma de Pcrnamb~co; haveria tempo sulliciente p~ra 
outra hor" para comparecer perante a commiss5o, que se con~il~asse o meu _dt~etto, do ser ouv<dO 
quando o mo<!O ,~ fórmn porque ess3 desi~nacão pela comnussao, cnm o d tr etto de cad:l um del· 
devia ser f~ita, 11iio se· obsurvar:.~rn e eu nfio iui , Ic.s de Sú fazer rec~n.hecer antes da :lJJerturs d!lS 
ouvido? ~amams: Ma~ tudo lot de baldo . · 

O Stt. Ltaz \,'tLIPl'E :- Resalvo u-se-lho esse di
reito .. d~ix.anr1o dous logares em aberto, para set~eln 
preenchidos depois. • . · 

O Sn. NAscm&~-ro' Pol\TEU.A:-Mas a resalva do 
direit.o veio com infra.cção dtl disposição tegimenta1, 
e não reclamei sen"o o cnmp1·imento dessa disj>O· 
si~.ão e se o regitllcnto prescreve que n5o se cl~
bore o po recer senão depois do debate, senão de
pois de ouvjdos·o:5 interessados ; senão fui ou_vido~ 
se não se marcou dia para qne eu Jlzesse exposição 
verbal. .... 

O Sn. LUiz FELIPPE :-Esta marcado no Diario 
0/ficia.l de hoje. 

O Sa . .NASCI~IENTO PoRTELLA :-Perdoe-me ; foi 
marcado para depois de elaborado e apresentado o 
parecer, quando o regimento prescreve que o pa
recer não púde s er dado senão depois d o debate. 

O Sn. LUiz F rL!PPE :-Em todo caso, antes do 
julgamento de sua questão. . 

O Sn. N.Ascrlm~"To PonTELL.I.. : - Perdoe-me ; 
V.Ex. quer confundir; tenha paciencia. Hei de 
nlostr~r clar~mente que o proprio parecer illudc 

1 

o reg-imento, o de modo a nulhficar'meu diploma. 
Hontem, quando cu snhia dn sessão da nobre com
missão, ouvipalavrasqucuo meno>'mc for~m muito 
agr:tl]avci~ t com refercncia ú n~turez:1 da lliOl'tc.:o f)ne 
eu bilY i\l dí! t er :-.:r: Nüo é uma lllorte violenta, é 
suave. , 

O Sn. Z.w.\:- É um cordão de seda .... 
O SI:. NAscr~!Eln:o PonTELn:- E' exaeta!llente 

a expressão que ouvi : nôo é um::t corda de linho, 
são cordões de seua .... . 

O Sn. SEncro nEC.,srno:-)ião passou tlcgracojo. 
O Sa. X':Scr>IE~-ro POUTELt.A:- E rt!firo apenas 

oomu gr3CeJ o. 
Mas dizia cu , Sr. presidente, repito c é preciso 

repet ir para que fique bem presente á mcmoria de 
todosaquelles quem~ têm de julgar: Loque, quan
do agitada por mim a questão incidente perante a 
cowmissão, estasô tinha quatro membros presentes, 
porque os ontro->quatro e1·amdepul<tdos por Pern.am
buco, tão ~uspeilos que n;lo assignar,•m o parecer, 
que não podiam intervir com seu voto pnrn deci
sfio da questio preliminar ; 2.~ que o Sr. depu
tado, relator da commissão, o Sr. Viriato de l\Je
deiros, não estaya _presente ; J.lO<_tanto não OlStaYa 
egalmcnte oonst!lutd:l a commtssao .. 

A::ora pergunto, c s~o estas as duas questões que 
ugito lJel'antc a camnra. dos Srs. deput<J.dos, e que 
devem ser rosolvid"s púr V. Ex. Sr. presidente, 
se julgar-se autoritudo pelo regimento, ou pela ~u
gusta ct1mara dos Srs. deputados : 

1 . " Pó de se~ consídcmdo como Jlarcccr o CJUC 
está escri~to e publicado no Diario O{ficial ~ 

·2. • Quando mesmo se possa considerar como 
parecer, pôde elle sel' admitlido tendo sido confec
cionado ~om inrrncçãu exprc!'Sn dn rlisposiç3o re
gimental, que não permitte que se elabore o pare
cer senão depOi$ do debate ? 

É isto que vou examinar, pedindo a attenção de 
V. Ex. · 

Sr. presidente, - não foi sem ·razão que a ca
mara dos Srs. deputados, ao confeccionar o seu 
regimento, prescreveu que as commissõ.es de in-· 
quer i to se compuzessem de nove m embros. Viu a 
camarn que não se tratava de eommissões ordi
narias, mas de commissões de maxima i mportan
cin, que tinhnm de entrar na aprecia~Jo e exume dn 
verificação de poderes, objecto de· supremo inte· 
resse para ~ constituição da mesmn camara, objec
tà de g l'andc akanoe para o paiz, e, portanto, ele
\'OU o numero de membros dessas commissões a 
nove. 

Pergunta-se, sendo conhecido o motivo de sus
peição de quatro destes m embros, cabe ou nfio se
reta elles suhstituidos ~ Que cabe jú foi rtemon>trado 
nn sessão de 3 quando se fez o >ortcio ; que cabn, 
iudie<1-o bem o procedimento dos <Jnatro nobr~$ 
deputados não a~signando o parecer. · 

Qual é então a commissão que me jul~ou, ou, 
antes, qual é a commissão que julgou das elei
ÇÕéS de Pcruambuco 1 

A commi!Jsão coro o numero de .neve membros 
prcscripto no regimento, ou a commissão consti· 
tuida apenas por cinco membros? · 

O Sn. BuARQUE D.ll ~1ACEDO :- Foi o Yoto unanime 
da maioria da commissão" 

o-sn. LUiz FILJPPE dá rnn aparte. 
O Sn. NASCIME~"To ·PoRTELLA: - Sr. presidente, 

sou obrigado a interromper o GUe ia dizendo para 
responder ao :~parte com que me honra o m eu di
gno collega. 

Diz S. Ex. qne nada o vedava de concorrer com 
o seu voto pam o julgamento da eleição da minha 
provincia, e sómente por· delicadeza e dererencia a 
mim os nobres deputados por Pernambuco se 
abstiveram de votar. 
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Senbore:-, cre.io que os nobres deputados por ' sentava de modo que pude>Se consiituir-se meu 
Pernambuco, e espccialmen;e a4ue!le que m~hon· julgador. Como pois fallar, enunciar-me peranle 
rou com o seu 3par!e~ enunciaram-s:e na ~ess:ão uma eommissão qlH~ não esta\"'a eompleta e da qu:tl 
de 6, em apartes de um modo tal que não podia sõmente quatro membros presentes IJOdiam jul· 
ficar duvida ah:aum em meu espírito, <le que gor·rnilt . 
nã•> por defet•encia a mim, mas por deeQro pro- 1 Di~o p1·ocurador, e como esta cx~ressão pare
prio, SS. E Ex. se haviam de abste,· como se ab- 1 reu-me causar estranhesa, devo explicar-me para 
stiveram..... · r1ue não se ~upponba haver da minha parte má 

O Sn. Lmz FILIPl'E:- Os nossos dir~ilos n5o intenção. líão, :ienh?r~s, sou incapaz de offeu~er a 
eram contestados. quem quer que .sep, e ,nmto m enos ao d1gno 

relator da commts~ao de Pernambuco . Quando 
O SR. N.>.St:mR!<To PonuLLA :-Dizia eu, c a;:orn disse- presente apenas o seu procurador- foi 

que já rcsvondi ao aparte, prosigo, que u cou1mis- em \'irtude d:Js oircumstaneias que se deram, e 
são autora do parrcer não é a delerminada l,elo 11or força das ijnaes esse llllbre deputado llela 
rec-imento : eJJ" não se eompoz de nove mc_rn· mesma prov.lncia o Sr. Dr. Souza Carvalho parecia 
bros~ e snn apcn:•s d_c emco. Sendo conh o·~t~ll ser na. commissão o procurador do relator; pois 
prev1:tmente, desde o d1a do. sorteiO, n H~sp~tçao tinha el!e o relataria eseripto que foi lido perante 
de qu:Hro membros, estes !l"O foram suh5li!Utdos, a comoüssão, havendo o-ílr. Jlre~ideme me auto
e os cmco_restantes cons~ttmra:~ conwussao .. _ T rizado a entreg~r-lhe n mesma exposição e docu-

I~a ou nao neste p~nto mfracç:~o d~ dt<pus1cao 1 mentosrespecttvos, como efi'ectivamente entreguei. 
regunental ? l , Pois é possí-.·el que a acmal camara dos Srs. O Sn. L:BEn.~m BARnozo ~-Como podta tel-o 
depumdo> pcrmlL~~ o julo-amento das elei)ics da et:ttreg-ado a num, e eu nao era procurador de 
província d · Pernambuco 5[,mente pda aprecta- nmguem. _ . 
ção de cinco membros constituinrlo irregulor-~ O SR. NASClME:<To PORTELLA. :- Mas eu dizendo 
ment~ coTmrâssãtJ? a V. Ex., aqui estilo os meus documentos, V. E,.-:. 

1\~o l'arc~a estranho o motlo por que me o:nun- disse que os ent•cga,~e ao Sr. Dr. Souw Carralbo. 
cio neste m9mento. . . o Sn. LtBEHTo BAUnozo d:Í um aparte. · 

O oroced1mento havtdo a respeliO da prov!ncia 
de s: Paulo e.stá indicando a normn a se:;rur no O Sn. NASCBIE!<TO PonTELL.~:-Mas cu ouv i a 
ca~o· v~I'tente. e assi:n como emiio· pela suspeiçiio expressão procurador e é por isso que a repet i. 
de dons ou tres do~ Srs. deputado~ da~uella pro· O Su. LTBERATO B.-aRozo:-Na commissão não 

,vincia [lroced~u·se a sorteio de quem os subslí- ha nem podia haver procurador. 
tuisse pnra julgar da eleição re>pectlva, as,im o Sn. NAscmE.na PoRTELLA:- Mas foi a ex· 
tambem cabe, por·far~ado precedente, proceder-se 
na mesm:~ conformidade a re<Jleito da eleição da pressão que ficou, e que sendo por mim ba pouco 
pro\·incia de Pernamlmco. empregada, ainda pareceu causar estranheza. 

Segunda qu~stãü: podia a mesa admittir e sub- Ni;o tinba sido designado dia, parn qne eu usasse 
mettc;• :i apreciação desta augusta camara um do direHo de discutir as eleições de Pernambuco, 
parecer que foi elaborudo com infrDc~ão de ex- ja estnv~ elabol";ldo o parecer, quando quatro 
prc:-sa di>posição regimental ? mc!llbros da eomm is<no me dis&&ram : - ainda 

Quan1lo o rcgimcn~o Jlrescrevc que depois do esta_ em tempo, d1scuta, C][pOnha _as s uas obser
deba~c c qu~ a commiSsao elabora o seu parecer. e v_açoes, faça as ronstderaçoes que JUlga a p ropo· 
não é contestado .• antes plenamente confirmado, I SilO. 
pelo il:gno presidente da commiss_;io. qn~, debate o Sa. A~,-o:no tm ·SIQusnu :-Sobre a ma!Qria 
não.ho1t~e, creio que, sr. a mesa~" I_!Ol" s.t não tem que era ligítiosa, porque sobre a outra já estava 
attrlbiHÇao para wmar uma re,olnçao, a :mgusta reso! v ido. 
c~uuarn dos Sr·s.. deput,1do:o; cumpre tomul-il L'In 

ordem a que u rcgiluento, lei desta <'::1~3, ~j3. 
rcspei ta do . · 

Dh~s,~-::;", Sf . prr•sidtmt~, f)Ue s~· tne c:onccl1erin 
depois o ..tireito de expor per3nle ~ cnmmi<soo o 
que fosse a bl m tle tn~nila dei~·iit>: ~!..'"Ora t' oec~srno 
de rt'SJtond•~r ao a.Jwrte com que fm honrndu amda 
ha pouco, por um dos nob1·es deput:tdn~. 

E' Yerdade que deJlnis das ol>'ervações qu~ li7., 
qunnco a~iui a quest.~e, de ·ordem, quando reclan'd 
que n~o se a)'resent:t~se o parecer que acab~va 
de ~er lido antes de se t~ r "l'\abelecido o •lehate, 
depois de ter sido .Jp.atfendido, e tah·ez m esmo 
como meio de resa.Iva1· a inf1'acção havida, se me 
declarou : ' ainda é tempo, diga o que pen>a. 

Refpondi, como me ·cabia: • nada tenho que 
dizer a~ot a, • 

E de facto nada tinha que dizer. bastando at~ender 
a duas considerações. · 

'(l Sn. NASCIMEx~o PonTE L L.\ :~Por ventura po· 
der i•" f-u ir di~cutir pcrunte umil comml:-s~o iucom
plcla? Qualquer dos Sr-s. deputados prestar-se-h ir. 
n ,,.;a di, cussilo? Fiz o que faria q uali[Ucr dos col· 
legas e eis a raz5o po1· que deixei, perante a com
missão que não esta,·a completa, tle di>cutir ns 
elei,õt'S de Pernambuco. 

0 Sa. A~"TOMO OE S!QU.ElUA :- Esta ~am pre. 
sentes. cinco membro>, que constíluiam m"ior ia. 

O Sn. N.~o.scmr.NTO Pou'I'ELLA - Não eslavam pi'Q· 
sentes cinco j:i dis•e que estavam presente~ quatro 
e não fui contestado .. 

O Sn. AISTONio DE SrQUE'R.\ :- Eu :lté p1·eci2o os 
nnmes : O Sr. pre>idcnte Libera to Barro<O e os 
Srs. Luiz Filipp~, Souz:1 CarYalho, eu e o Sr. Franco 
de Sá. 

O Sn . LUIZ FrLI~PII: : - E o Sr. Serra. 
. A vri1)teira é que a commissão não est;~va cou~ti· 
tuida ;facha~~·se apenas presentes quatro dos O Sn. A:\"TO:<Io __ StQUEIRA: - O Sr. Serra não 
seUS lllembros "' embora Ulll, O :re!ah)r, parecesSe . estava nessa OCC3SIUO. -
estar representado pllr seu procurador; deputado ·1 O Sn. XASCIM&~Tfl PoaT.ELLA : - Os nobres de
pela província de Pernam!Juco, elle niio o ret<re· pulados por Pernambuco ni".io podiam ~er juizes. 
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O Sn. ZAMA. ~-A camnr3. resolveu que o fossem,. 
O Sn. N.u:cu.re:~To PonTE1..L.'-; -Est~ enganado~ 

recorde-se V. Ex. de que depois da sua reel~maçiío 
o Sr. deputado Arauj'l fez sentir que era pmcíso 
pr_oce,lcr-sc de confonniuadc com o que se tinha 
fe1to Ctll rcferencia au Sr. l\lartím Franc:seo, depu
tado por S. Paulo. 

O Sn. BuA.RQUE nE liACI?.DO :-Por este modo sü 
pode~bmos discutir aqui quando houvesse met3de 
e mn1s um. 

O Sll. NAscmE"TO l'onTEI.LA :- Perdão, não ha 
paríd~de alguma. 

O Sn. lluA!\QUE DE MAcli.no :-Exigir a moioria 
da commissão 11ara discutir é uma exigencia de-
masiadn. . 

O Sn. NAscrME:-<TO l'OR.TELLA :- O nobre deputado 
confund~ ('ompletament~ a natureza das delibe
rações tomadas vela camara com a das deliberações · 
da commissf<o. (T1-ocam-se apartes.) Eu estou h~bi
tuado a di;cutír : mas confesso que por este modo 
n discussão n<•o escla~ece, póde perturbat·Se e, SO· 
bretudo, tornar-se desa:;radavel. 

Já decla1·ei a razão por que não expuz p~rante 
os quatro membros ~da commissão o quE3 s<1bia n 
respeito das eleiçue> de Pdrnambuco. A cOilllDi8são 
não esiava constituída e portanto não podia julgar. 

O Sa. LIBEnATO BAl\ROzo :·-Não se tratava. de 
julgar na occa•ião. 

O SR. NASCDmKTO Por,TELLA :-Perdoe-me o 
nobre deputado; quando o reg-imento pcrmitte a 
discuss~o é co1no meio de esc[u,·ccimento da com· 
rniss~o. Ora, d~sde que a commissão n5o está 
constit.uid~ em m3.ioria, para· qne serve n com· 
missiin ~ lbvia de discutir P<lrante aquellt:S true 
nU~ eram meus juizes ? 

O Sn. LraEJ\ATO BAlmozo :-Ha de ter a resposta, 
m~s Oll\ termo~ 1uois moll~111dos. 

0 Sn. NASCI~!E~TO Po:nELLA. : - Eu SUjl)JOnho 
que niío me tenho excedido. 

O Sn. LrnEnATO ll.l..ilnD?.O :- Não ha necessidade 
de olernr tanto a roz. 

0 Sn. NASWIBXTO PORTELLA ;-0 nobre deputado 
parece !JUC não me conhece ou pelo meno; que 
numm me ouviu. 

O Sn. PnEsmr~NT&·:- Rogo nos Sr>. dcpuwdos 
que não estabeleçam dialogas. 

O Sr1. KAsCrlllEl\-ro PollTELLA: - E' possível que 
me tenha enunci:~do de fôrma a parecer ao nobre 

- deputado que não conservo o rneu tom natural de. 
voz; mos S. Ex. sabe que CSi>ecialmente a seu res-. 
peito não ha motivo algum para o seu aparle. Por 
mais alterada que seja a minlla voz não poderá 
nunca S. Ex. suppor de minha parte molivo de 
desagrado a seu respeito. 

Conseguintemente, eu n5o podia nem devia fazer 
exposição verbal da eleição de Pernambuco ape
nas perante quatro membros presente> da c-ommis
são.U regimento manda que depois de felt:J. a exposi
ção escripta, se aLra .del,ate verb:!.l fazendo a com
missão conferencias successivas c durando a dis~ 
cussão por todo q!lanto tempo a commi<siio julg3.r 
conveniente. Desde, pois, que não se designou 
dia para o debate verbal, desde que com infracção 
do ~ ~- • do art. 7." do regimento se elaborou o 
parecer, e desde que a commissão não estava com-

plet:J., como poderia eu usar do direito de discutir 
as eleições de Pernambuco ~ · 

Devia esclarecer apenas a quatro dos meus jui
zes 1 Mas os outros que nem se quer e,;~avam 
desi;.rnados peln sorte~ Por ventura pode1·ia ser 
o pensamento do legislador, levar o interessado a 
discutir, a e:q10r as razões just ificativ~s do seu 
direito pcr~nte entiuBdes que Jião conhece~-

Accresce qne a discussão só p<Hlía ter Jogar na 
fúrmn pte~cripta pelo regimento, annunciando a 
commiss"o o dia· em que o debate ser.ia aberto. 
D~sde que, depoi~ de apresc:ntada 1>0r mim a 

exposi('ãll escri]Jta, a commissão indicasse o dia em 
que devia comparecer para abrír-~e o debate, eu 
compareceria. e diseutirja: mas sein que tivesse 
sido desi~nado esse dia. estaudo eini.Jorado o 1•arecer 
com inrracção do regimento e achando-se a com
missão apenas com quatro membros, unicos juizes 
presentes," a disc;jssão não- se conür!llaria com a 
disposição <lo regimento. 

'l'en?o 110is demO'lSt~ndo : primeiro, que em 
attcnçno ao; precedente; cabe coillpletar-se a com· 
missão sorteando-se quatr<l :Sr·s. depntados que, 
com os cinco jü sorteados e desimpedidos, con
srimam a commi,são ~ue d"vo julgar das olcições 
da p.-ovincia de Pernnn,buco: segundo, que a 
mesa, ou, se, esta não tem autoridade para tanto, 
a camara resoh·a que o ~rabalho apresentado volte 
á comruissão p•rn que, depoi• de aberto o debate 
na fórrua do § 3.• ~o art. 7 .• do regimento e con· 
clnrda a respectiva discussão, possa a coromissão 
elaborar então o seu parecer. Ant es disto, não s e 
póde consider-Jr como p~recer aqui!Jo que se acha 
pul>lieado. 

Vou, portanto, offerecer á consideração d~ V. Ex. 
e da caroara o seguinte requerimento (..lê): 

• Requeiro: L' Que sejam sorteados qnarro mem
bros para coUlpletllr a t.• commissão de inquerito e 
possaesta dar parecer sobre as eleições da provineia 
de Pernambuco. 

• 2.• Que á dita commissão seja devolvido o 
parecer que, com refer~ncia ás eleicões da dita pro
vincia, foi JlUblicada· no Dia..- io O{ficial de lloje.-
Nascimento Portella. • • 

E' apoiàdo e posto em diseuss5o, e pedindo a 
palavra. o Sr. Libera to Barro~o, fica adiada. 

0-Sn. Pmrr:ELU requer urgencia, e n camara con
cede para continuar a discussão. 

Q Sr. Liberatn Barro!IO :-.Depois das 
innumer·as conc_essõe;, dos muitos obsequias que 
rec~beu da L• commiosão de inquerito o nobre 
deputado pela provin<~ia de Pern~mbuco que 
acaba de fallar, muit~ me sorprcndeu a recla
mação que apresentou a esta augusta camnra, 
principa!me.1te nos termos em que a formulou. 

Logo que fui honrado c~m a escolha para presi
dente dn i. • commiss.;Lo de i nqueri to~ senti a 
necessidade de dar aos a<lversarios polít icos que 
perante ella se apre~entass~m todas as facilidades 
compativeis com o regimento da camara, parn que 
rodessem defender o seu presumido ou pretendido 
direito. 

Fui al~m dL<sa ; assumi a responsa~ilidade de 
Mneessões que pod~riam ser recu.."<l.das, se porven
tura a commissão prelolndesse observa r â risca. o 
regimento. Desejava qne todos os adversarios polí
ticos entionf.Tassem no seio da commissão e perante 
a camara a jnstiça que eu n5o t ive a felicidade 
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de enooiltrar em m1tras éras. D~sej;n-a concorrer l éialn1en1e, como presidente da :1.. ' commis..<ão de 
com o meu veto c cüm o meu e;;for<;,0 • e.~so:• l i.OIJU~rito, com o alto interesse de :>.prcs;ar o tra· 
para que o nobre d<!putado peb província Jc ·Per· halhe d.~ .vm·ific.~~·ão de poderes Jl:lra que a carnara 
n:ambuco tivesse a mais ampla HIJe,·dode de deíeu- ,;e podcsse constituir:< l5. 
der o seu di1·eito; toda a fncilid~tle do obter infor- X5o infringindo o mgimento da c:~so, não cer· 
wacões, de pre~tar esclarecimentcs . ue co,n·enc"r ccnndo no nobre dc1ml.:ldo nen!mm direi~o para 
emfirn a comnn~sao e ;J carnn.rn de que ern Jc::1· c.lt~ro::a da sua. causa, prestou-~e a r.ommtss.ao a 
timo reprcs~mante por aquella l'rovinc:a. E neste todas ns c:\:i~encias que S. Ex. fez; facultou-lhe 
Intuito incorri pessoahoJenle na rcspon~:>L iliJa.~e lod,,s os me;os de <ler~nder o seu diL·eito, tlaudo-lho 
de lbo fazer :olgumas conc~>sües , sust'~llt.unlo rnr.Hidad~:; qtlol nenhum candidato receb.-u nctual
peJ·ante a cO<llmissão que se (jzps,<;em no nol.>:·~ mc:lto desta c.'mar~. (ApMndos.) 
depatndo CO!lC·CS>i:ios •rue podbm sel' rccu~tl:~:; ú S<l lJOr tà! proeeilimento a commis<iio merece a 
vista da letra do regimento .. ( • .J.poütdos.) censura q 11e o nour e deput:·odo r.caha de !!1e fa.zel' ,. 

Foi as~im que a t. :a cGmmiss;"~a de inqna.~rito nüo a con:o::tUJncncia é qnc ·nós memiJrO!; da eomrni5s:io, 
seguiu o exemplo das out!·as il!ustres commis- deve1llOS nos arrepender dos obse,,uio; feitos, do 
sões, convidando os intere!'sndos a aprc>cn:orcm raror e atteuçilo com que sempre acolhemos as 
as expo;i ~.õils escriptas no mesmo dia em que era roelatnn~ties do nobre deputado. . 
publicado orespecth~o annundo e ao nobre de}m· S. Ex., :~l ém disto, censurou te1·-sc apresentado 
tado por Pernambuco ·não só ·se lhe concedeu esta um pnrecer contrn o rcgimen!.O, isto é, antes do 
V:tntil.l;effi, COmo se Jhe 0611 mais 2~ horas. lJOI' deb~te Ofil.J ; di~se t3Ulbem que il. COtnOiiSsliO não 
declarar ::;. Ex. •1ne o prazo não er:~ stlf!i ~icnte, estanl con.~tilnida, não funcc1onava regularmente 
para examinar :1.< :teta~, que não ha,·ia podido quando o nobm deputado foi com•idado para 
examinar em su;; t>rovincia. - · dizer o que juig:.sse conven:~nte a rcspei!.O da 

Depois o nobre deputado obser~ou que lhe em ehiçiio de l'crnambur.o. 
preci;o fnzcr um ex:~me delidu d~ taes actas, e i~to Sr. presidente, nes.'n occa~i'•o :t eommissiio es
mesmolhc foi concedido. O nobre reh1tor Ju com- ta,·a constituida, runccit>mva l"e.gulnrm·mte, estan
missão foi autorizado a facultar ao nobre ilep11tado elo prcseo1es sete ou oito membros. 
o exarue de todos os.paP.eis relativos i1 eleiçlio de Per - ~mo vre5id~nle da commissão, não podia di2er 
nambuco; equandoonobredeputa.do reelawou mah> que ella não estava con$l:tnida, quando o regi· 
algum tempo ainda, porque esse exame n:\o tinha mento em nenhuma de suas disposições declara 
sido feito ·ú~ modo satisfactorio, os pa[>eis da elei· que O! n obres deputados por PBrn"mbueo, interes
çiio de Pemambuco lhe fornm'cntrcgu~s, e o nobre ~ados no assumpto, não podiam fner parte della. 
deputado DOM examinai-os da maneira por que (Apoiado..< . ) 
quiz, eom todo o v~gar, revelando a L• com- ·se os nobres deputados não podoam votar no 
missão de inquerito a m3iS completa conUaneo reconhecimento dos eleitos por esta provlncia, 
em sun Jealdudc, ' é questno não r egimental, porque o regimento 

Apresentou o nobre deputado a sua r eclnmnçiio . nada ~ispõe a respeito. 
por escripto. :N]io tendo sido ~presentada outra Ull Sn. DEPII'TAOO :-E a camnm já decidiu. 
reclamaÇ>m, e nao tendo nenhum mteressado pedido · 
vista da opposição do nobre depijtndo, entendeu O Sn. LIBERA TO BAnnoso :-O nobre deputado por· 
a L • comniissão que podia· JO.igm' da eleiçfio de tanto fallou contra o venc1do 
Pernambuco na 11arte que não em contestada, xao era questão regimental; era qttesliio de 
reservando o cxnme d~ parte contestadn p:u'a de- consciencia, IJUe não compet1n !lO presidente da 
pois de plena disctl5são, para depois de ouvir o c.1morn levantar, mas á decisão dos n~bres depu
nobre de}lllt:Jdo sustc;ltnr verhalmente a sua !'Cela- tad1lS eleitos por aquella pro~·incia. 
~açiio, o se11 direito no dia IJUc l he fosse desi · 0 Sn. !'ÜSCil<l~t'iTO PonTELLA : - :1\iio 0 censurei 
c:. nado- por islo. 

O Sn. A~TO!'!IO DE S1onr.m.\ :-Ej:i roi designado. o Sn. LtBllnATO llAnnoso :-N~s não sendo di<po-
OSn. ~mEnxro BA!m~so: '-Diri:rin o !'obre de- si~.lio re(tim~n lal,o_uobred•!(lll~,llo não )lOdia dizer · 

}lUtado a !.• comm•ss.,o nma recinmn•:••o n este •;uc hou•c mrr:1~.;10 do reg1men:o; porque se tal 
· r espeito . Dis~ que Ha necessario abrir d.:lr.ltc no inrracr5o ti,·cssc hn,·ido, o respou,;a,·el seria o 
seio da comm!s..."'!<> a rc•peito da eleição [101' Per- pri.'Sidcnte da camnra. 
uamlmM. · ~o• d1to ao nobre deputado que "~ res· o Sn. _..._'fTOmo DE S!QnsmA :-Xa camara 1,3ss.ida 
peito da eleJç:íodePern~mbuco, na_partcquo :s.R-.::. 0 Sr. Joiio Alfredo roi 0 presidente da i.• com· 
contestava, a comnuS&~o lhe dana a palavra em 1 mis!'i.ÕO · · 
d ia desi;mndo, e teria Jlrazcr de Olt-vil-o todo o tem- I · · -
po que julgasse neces&Jrio para defender o seu · ,OSn. L~DlJ\.\TO B.~nnoso :-E ])erantc o Sr., Jo;10 
.direito. A com missão, porem, eu tendeu ,1nc não I 7o\.:r1·eúo t1ve de su>ten ta r de~oldc ~eu dr!e1to 
devia demorar o julgamento da eleição na pnrtc mtOf!.CU;;s<> c mnbaln"e.l a !·epresentaÇau tlc mmba 
'!lão contestada,,súm~ute porque o.notn:e deputado provi~C. Ja, sendo depo1s Y!Oient~mente arr~neado 
JUlgava-se com d1re•19 ~ .ser ouv1do verbalmente d,!l r ccmto desta ca~~· sem ter ~nco:ttt:~do ao a~ten
perante ~ mesma commissão. . ço<~~, o henuvol•mcra de <J~e fo1 ohJecto da mmba 

Foi ass1m que a commissão decidiu .a respeito da parte e da parte da comm1ssão o nobre deputado. 
cl~ivõo do Maranhão; e. le_!llbro <i . camar_a, que as , Quando o nobre deputa do fez a recla~n~çfio rela
out~as !~lustres comm1s~oe~ l}ue ·Juncc10nnm n;~ tl\'a ao parecer do nobr~ relator da eleltao da pro
venficaç:<o de [lOdérC$ , tem proced1do do mesmo vinda ô.o Pernambuco acabava de ser dito.nor 
modo ; no ~eu selo n_ã~ se _!lhriu nenhum debate 1nim, encommissão o r~salvou, que G dcbate Ôral 
oral a resp~!lo de ~l~açues _na.o contestada~. teria Jogar em onlra-occasíão, sendo para elle con-

Era P!:CCISO roncalmr o dire1lo dC? nobre deputado, I vidaélo o nobre deputado que 1lav1a reclamado. 
a attençao de que era d1gno, de mu1ha Jlarte ('SJ>C· E deelarel · então no nobre deputado que se além 
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~es~a ~as!ão, se ai~111 ~a ~i~uss!io_ quo tinha <k J fa!J:tr per:tnte a f>e<tnena m3ioria •13 eommiss.:i o, 
~usetla t pe':lnle :> c";nm,.sao, no d<3 pnra o <jual l l•>tquu gr;mde )'ar~ de scns melllb~"" vot:U':IJU a 
fosse conv_Jdado, q:umsse f<tzer :tl gum:ts obser- minhucxc!usão, JMS nanr~t me ouYir:mL 
vacõe•. <J~JZe5se. at';~;cotar _a!:;1m> r:octo~ ou_ leva~ ! l'nre:;;;-rue, ~~· .. ;>re_s i.tente, que te:lho justif:~ado 
\\O ~o_ntlf':f:t n\CU~O _tfa (:(lllll)l. IS~U) raelos n .. :·t:tt~~os " I plcnnmcute o p l·oeeduaento do i. "OI. co:u miss.ão de 
cle1~0 d:.t prov•• •c•a !lu Pêrnamtmco~ nós est.twamns I IH}uer j to. Retli lo. foi ti1ubrc m*'n d:tr no!\. meus 
reu~Hlos e eu como I•re.sidcnlc- d~1 COt~uuiss:io Hu.! ; :tdvcL·~:e,·!os l~li t ir·fl', tocl:::s :1s ;.!':l!";m ti;!~ •lo re~i · 
d.arta. a pa 1~vr~. _Era •.r~ \us 1: :11:'\ c rla<.~essao ::o n? I.Jn~ ! uu:nto c totl:u; as J·:ara.nt i3:-:. que lJOlli~ t.·om~ctler, ~ob 
dcp.utado. !:i . ~x.. , ]hllctn , tl~cJnrou IJ UC! natln !tnha l mm!w raSl)úm-abthd3de, scll.l inf!'~tN~iio clar.o. c ma
a dtter . . , nifesta (1,, rc~1m~nlo . Appe!lo par;Í o te;t~ U\unho 

O Sn. DuAnQU~! DP. l [Acsoo : - l'or<tue, diss", I' do noo:·e deputmlo, app~llo. )>rtrtl o l<'>!emttnho do,; 
não tinha pre~edí<.!o couvitc pela iulpre11;.1. o.ntr<JS l>IP-_IIlhros da eommi>"ão tio in•tuer ito, que 

O Su. T,IUEilATO 13Annoso :- Quando oll'crod ;t :•o t~rn se~uulo r:ou:~•UtementiJ o mel! : • ro~dimento. 
noh•··~ <levatlldo occa,tãr. d., se fuzer ouvir no ~io ! (.-lpotadol ; mutto IJem .) 
da commiss!\<1, não foi 'IHlrqne S. 1\:s: . uàa ti~·esse 1 . . . 
o ditl!ilO de SI~ fazer ouvir C lll ont rn Ol~::bii!:J ; ll o ! o Ss·. ~a><eimeuto Portcll:\ :-ouvi, Sr. 
noi.Jrc <luput:.ulo cl eon\•l•l:tdo pelo Dia.-io íJ/ficinl •le i presid~n:c, c.::.m a d~vid" atten\,-,, o nobl'c d~purado 
hoje ;l v: ir U s:.la da i. ot eomru is~1o da iiÚJllCl'i to I 'lllC at::tl.t.' Uc f,!l h.1 ~~ uu ti ro •ligno nr.:.,siJ~nw d~ll . ~ 
sustentar o S•!U d ireito. 1. com 111 i~s.ao de inrtn~"n·ito, ·e J::w~e.nt,) s~ hoUYessc 

Mas ~n{t!.s qu~: :t comwi.ssào YOttl$5~ o }mrúC:-t:: r c ~~ ::t Ex: sorp~·c:ulhlo com as. p;.J a\rr,a:-; ti U! : ha p:Ju cü 
o envia~se oi. m~sa, aind11 nssllmi. n r~spon~ahi!idndt: p~arer1 . Es~a S<l!'~t·cz~_~HX[lliCO·a..ant~s l•~b ul~''<WÜV 
de ou\"! r o 110brc dcpat;•do; aua!" lhe !>edr crne da voz co• a •ru.c toran, pronnnc;adas tae> ll"la,.,·as, 
disses>e o qun sahia em l'ela~:io :i qoel!a~ elei1;õ-.:s, : do que JJHIO P.cu~amnuto •rue as <.lietou : ecrl;llllePte 
que niao t!!'Ulll conte~t:td3s . O nolJ re dep at:.tdo 1uc rJ~lC se tt:: :;b 1 não fõr:a , não ()O(l ~ri3 t:sp~r:n· prutlu-

. r espond.m que n:tda. tinha a di7.et'Ha(!uella o~casi~o . 1.i5Sll01 dla; no ~n imo tlo noflr~ <l eJlUl~Jo n eon· 
· :!'!ão sei . o ljll~ mais podin fazu•· a i.• co:nmi>siío Yte•:iio ~~~ utna e-cnsura.fe~l.'l a S . ~x. _uo c~t·ac.ter 
de uurucnto em fa,·or •lo nobre dCI>Ilt.1dO. Qunndo do ;•res tdent" da CO!Illl~t.'•ao. E11 PilO linha moln:n 
as .outro•s commi!'t<We.s recebe:n recturnn~~.s esc~·i .. J)~l"':a consataJ" :lU nobre õeput~do ; Linh3., porüill, o 
ptas no mesmo lliaelU<JUc sahc oann uncio no f)i<II'ÍIJ <hreito, mc.<mo a rigorosa obri~;<• ~;;u d.~ traze~ ao 
Vfficial, nós recebemos ~~ horas depol~ ; t[U.1ndo as cunhccitilUillO desta at::;us ta cau.ura o quo referi, 
outras CJJllllflÍSsües nbrevlam seu tr~balbo , apo~ar a:;:uardauuo <pe clln tome uu.1u jH'OYiuen cia na 
dessas rec_l~'"aç/\~>, o nobre dcputndo pcdo vrato d co:ttOl'ltt.id~de du Uteu r~([l~cr in :ent~ .. 
este lhe c concedido ; p~, lu :;cguudo prazo C(llo :;e a~stm o ~e,;o!vcr, nao 1111\IOrlm't :sto qualquet· 
tambem lhe é L'Oncedido; pede exame dos 1•aneis c censu.'·a •o no~re <.l~I>Uwlo ; siguilieacá tão sutn,~n.t~ 
lbe é concedido ; e tudo oi,;to, S r . pl'llSidente, s~m r espei t O ao rogtmcnlo. 
nenhum nrtigo tlo rc::iJncnto lJlle ubrig~ss~ o con1, Podia a iufracção r cgimcn<al ter-se Cà~O c ~or 
missão a fftr.cl-o .,o nobre depntado. E dopo i~ de tod:t~ necessnr io corri:;il· a sem qne a expl icasse motivo 
estas concessiie~ . qu:~udo o uoiJre <leput::ldo ouviu menos nobre; nem cu $rr ia C:lJJaZ de al!ribuil-o 
o parl'C<lr da commi~s.'io, :.ssi,<till ~ INtnra do r~ la- ao nobre deputado . · 
to rio, e foi c-Jn vidado o dizer o que dc.<eja;;u •:ontra Es..<a iufroc<;;io podia ser altrihttid~. Colllo · a 
elle e conv.idado tarub~m a vir cllpois, 010 dia desi· attribu o, a mero err" de aprccla~no, c a crr~s desta 
gnado, susttntar seus-direito> ; vem S. Ex. di:<er nutu t·etn c ; lnmus todos sl!j ei to~, tuas nunca u um 
hoje que o presil.:nnte da commis;ão iurrin~iu o tUOY<ll menos conres<avel. 
regimento, tll\C õeÚ direito foi tolhido, que não ha ~'ui o p~il11c<ra a dL'Cia.•·•u·, Sr . pt•csidentc, que 
parecer ;obre a c l ei~.iio de Pernal\tbul;o 't ! . . . . :uJie$ de • t•rtS,nt:ll' a e:t::posic:õo C$eripta IJUe sub-

O parcwr "~.-~.·· as~ i:ro~do por cinco membros dn l motti :. eonst.<letnL,;'io da nobr·~ eommiss:i.o recebi da 
commiss;lo que coustituern maioria. sua 11artc ~s attcnçu~~l!Üe !IOdlaut s"r dispeus:•das . 

Os no_bre~ deputad~s pcb tlro>iilcia·-de Pernnm- o sn. Ltmmúo BAm1ozo d:\ um aparte. 
buco nao assJ" n ar-..tu.l o p:tl"t!Cel'; rct:ot\ht!c~.~·an1·s.c .. . 
suspeitos e1n ~11:1 conscicntia JÍ:tra j ulgar dc~as _O S•)· ~AscmEXTII Po l!:n:u,A:-R~r-.!J t estas a~!en-
cleic.õc..". ~s, I) ee.rto~ ma::-. nem 1or~m n rt!s~-:.ltíl.do de ~~zge:t -

Isto lllll!'alo não era obr i~r•'io qoe o rc~imento c ~rs d3 Ul 1 11~1a r~•rte. uc:n mereceu: ~er qo~IJ iu:.1das 
os prece dan~• d~ ca.mnru'Jhcs i1upuzesscm . Como ••c CO I!CCSS!"'S t111J~lCnsa.1, eo;lltl ao Jlo~r~ deput.Ado 
~ pouco foi llimln'a•lo, d~1mtodos ,t;1 província •l•J np.-ouvc •hler. A t ~'o a!larl; nn CW'''tÇ•O_ c;cnpta 
l~ernambuco na Jcgh;Jntllra pa:-;.sad:t, razhwl p:u·L~ ! que ~e acha em p~Jd t~.r the ~~~llro c,=:n.;!Hssao, H q~e 
da i • eommlssão que ju.l<·,)u da cll!itlã•> des~~ lll'>·1 em. pouco _devera ser pnbhcada, ~:10 laes <tUc, 
vincia, c \'utnrnm. Era 11r~sid.on!c dessa comn1 i~~~o lon.:::e de as cunslllcr:u; como !J~$oaes,J~Izo qa __ e, 
o Sr. conselheiro Jofio Alfredo, c $Upponho ,1ue ass:n1 proce<l~ ·~·!o, n..o fez ~ ~om:a:.s:t? renao· 
outm dcpUUldo por Pernambuco. procurar cvll•l'.'•r elementos de mformn(',10 vara 

. ~ • _ IJem se j >a<lcr rlc, cmpcnhar dn sua ardua tarefa. 
Ull . :sn. DE~:rrAoo : -O :::.r. Dr. Pedro Altonso No mesmo lli:t ~ 0111 que fõr;, wr wad•l, a nobre 

Fcr~~tra_ conuni~so.io rcnn ln-se o dt!signou o relo~!.or da elei· 
o Sn. LIOER,\TO BARROSO:- n ccorJo l<lmbcm ~o ç:1o. do Pernambuco, procnr:mdo ll:l secretaria 

nobre tleJ•UUl<.lu que ' ID3nr\n eu ~usleutava pl'ront.: desta :t ugusu camara :1s nct.~s da$ d~i~üõs 11rlmarlas 
~ 1." commis~o de ínqucr ito o meu dir~>i to incim· e s~cundariJ; da ]Jrovincia, o que · :.ptlna~ i'ude 
cusso de represcntante·da pro,•incin do ()~tll',i , le~:J- obt;:r, ftl i a not:~ das que nesse uw>mo dia haviam 
titllo representante, solcmnemente reconbeeido pelo I si<IO entregues :tqud kdigno rei~ to r . · 
presidente do•Ju~lla llror incia, meu ;~dver,.,rio !:.~~<cln eu •le :~ s ver, niio por..;u<l n;;o th·e;;se 
político ; •tuando s ns teUia,·a .meu O.ircito rundndo vi,;to c cxnmiMdo netas na 1•r•wiud a de P~rnam· 
nn incoulpatibilidooe ele out1 ~• tive o desgosto tk : ~ t1co, como p3r~-cet::r insinuado o uobrc de[I:Jtado 

A · S.-;-'rc.').!O I . 
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que· acaba de falbr; tinha eu Yisto c lid5 aku=s, I cmu;ess~s não podem ser atiradas á face daquelle 
Ipas existiam act.a<, eSJleciahnente de el~ições pri- · a quelll foram fei t3s c nem de sua concessão se 

. marias cujos livros não ha"Viam sido r~colhidos aos atTepender !Joje quem, fazendo-as, constituiu-me 
nrchivos dn~ rnmnr•Js mul).icipacs, c d.,s quacs, . em gratidão. l'õde S. Ex. o Sr. conselh ei ro Libernto 
pm·tt•nto, niio podéraobter certidüo. Precisava exa· i julgar-se arrependido do procedimento dig-no que. 
minal-as taes •J~cs_ eram submettidasa aprecia~ilo : teve para commigo ... 
da !~es1nn comm:ss<~O. . . _ : o Sn. LtnBit-'TO BAnnoso :- ~ão. .. 

!';a<f tendo u digno relator comparendo a sessao : . . . 
do dia 6.~ e á s~~uinte .. dir'i~i-me~'1a !J.ôbr-e rlermtt~do, ! O Sn. ~ASCJ):n ... ~To POltTELLA ;- J"-~pl<~IS ~e ar-
<lip;no presidente d~ commí~~~o e d•sse-lhe: • 1111\!· .

1 

rependere1. de c:mfe;sar-mc grato a ::;. Ex. p elo 
ea-se-me o prazo para o dia 7, c~tamos hoje a ;;, ~euJ•rocedtmento. 
e ain~a não pn.Je ':e:· uma s1\ das aetas da el~ição \ O S11. LIBEnuo B~>.nnozo:- Nu!'lc> 111e a1-rependi 
da mmha pronncia remett1das pa_ra a cam'!ra ~ de tec tido um procedimento digno. · 
S. Ex. entendendo que estaYa no mteres~e na o so • . . 
da commissiio como desta au~usta camara ser a O Sn .. NAscniE~To Pot\~Er.L.<.:-Pelo modo. Jl_or 
~in!•a expo~i','àO baseada na iíctas sujeilas ,~ apre- que s~: l tnlw ex11re_ssa~o, JUlguei-me com o dn·e1to 
CJaç;•o e declsao da mesma commlssáo, fm o prl- \ de nssm~ .enuncmr me v:oY_ocn~do o aparte com 
meiro 3 declarar que eu tinha rn~ão e não me qu~ S. E~. aeaba_de h_o_n!n~ rr.e, e. p~rtanto, nem 
marcaria prazo, emquanto n~o se mo fornecesse mats ~hll3 J).~]a~J a dl! ~~ ·' e~ te respeito, certo de 
occas1ão de examinar essas actas. que. n.w esl3 nu sua mtcnçao, como e,u- nunca 

Ag~adeci a altenção e justiça com que s. Ex. podt~ '1!-ppor,. a;repender-se das conce.sues que 
~.>sim procedia. Na conformidade de sua resolu- se d'::?'ar.~ far.m a quem neste momento occupa a 
ç~o, r.ecebí a communiea~.ão de ter sido prorog-arlo atten•"ao da camara. 
0 prazo por 2-i horas, c de r1ue 0 relatór da com- ~ Yê a camara ~e que n~tu,reza foram as conces
missão me forneceria occasião llara examin~r us soes a num feit,,;. Cons1st.ram e~1 p;azo p_arn 
ac!as a que me tenho referido. exa~e das ay"~ nao com tod~. ~ :va.,ar, como dtss~ 

Nesse. mesmo dia procurei 0 Sr. relolor em sua o noure Jl!esJ~ente da ~l_llmtssao, mas atropelada 
c~sa e não o encontrando, tíl'e occasi?io de fa1lar- mente, ~ls mngue.m dua.9que tem todo ? "agar 
ll1e no hotel Globo, e üll\"i de s. Ex. a resposta de P?ra o exame de uc~n~ de_'- fJ.eç:uez:as, e 36_~olle
que sómente no dia ü eu poderia vDr essas netas, 11:\os, uqu~lle 9n~ sod1spoe_dc ~~noras par~ \·el-a~. 
nlio em sua casa, onde não as tinha, mas nasecre- E tempo tao l •tmta~o que ematerlah!lente_I_mposst_
taria do ministerio a~s obras publicas. . velo el'n•nc de todas ellns, como a m1ru fot tmposst-

No dia G, ú uma hora da tarde, hora designada, vel. 
como sabe o digno 11residente, porque isto lhe com- O Sn. Lmz FIL!l'PE :-Y. Ex. já ~s conhecia 
muniquei as;;im como tudo quanto foi occorrido, todas. 
dirigi-me á secretaria do ministerio da agri~u\tura osn. NASCI~S.~TO PonTELU :-Examinei, porém, 
e alli, em uma sala onde estava o digno relator, aqudlas a respeito das quaes poderia ter anvida 
]lo r ]louco mais de uma hora pude examiná r al- com relação ás copias, ou authenticas, ou certidões, ' 
g umas actas. qne tinha vist(l em minha província, e a~sim, 

Era possh-d examinar detidamente as actas d e 7:'! uão com toda 0 vagar, mas aprove1tando a est rei
freguezías, de :l6 coilegios, algumas freguezias em teza do t empo, apresentei á noure commissão o meu 
uupllc.~ta, alguns collegios tambem em duplicata, trabalho que aulorizaYa-me a esperar um j_ulga
em t<:o curto eSJ1~vo de ~empo? , mento seguro >Obre a elciç5o de minha provmcia, 

De eerto qu!! n~_o. O dtgno Sr. relatoryeclarou-me um porecer differente daquelle que foi elaborado . 
que remetten~ a, act.3s para a sccr~tana d:~ cam~ra, Feita estu obsen-açãü, necessaria 'parn que se não 
afill) de que ~ln_as e~.1m'Ea~se no d1a srgumte. Com entenda ,1ue entre mim , c aquelles d os di~nos mem 
etTeuo. no d1a >egumte 1. , a_o chegar~ cama':!' en- ,l:ros da commissão, que ]Jod•!m ser julgadores da 
~ontre1 o rna~o de actas .amda lncrnd_o, e nuú me eleiç5o dacproYillcia de Pernambuco, li ouve em um 
JUlgan_do ~utomado a ab:d·O,~g-u:~r4cl •JUC _o fos>e \momento ~ual<tuer 11wnire~ ~1ção de desconlianÇil 
pclo_director da secret~na par.! dcpo1, ~el:a'. D"\0 ou desagrado, quando rcli~mcnte nenl1uma houve 
mte1rado o no~r~ pres1dentc dn comn~ss:~o dçcla- \ de minha parte, como nenhum procedimento menos 
rou-ll'!e >que o 1Jrazo l'ara n ~J•rrsent:~çag,dn m mha regular houvn da parte ue cada um delles. prosigo 
expo~JÇ.tO ficava prorogado J)Qr mm~ ~·l horas n na susteotaçUo das raz1ies com que fundamentei 
terml!J~r n~ d1a 9, dando-se-me ns~1m tempo de \ meu requerimento, r:uões que me parece não 
{''!:amm~l-a. . tcr~m s1do refutadas pelo honr:•do presidente da 

Fica, pois, 48 horas para exame das netas e elabo· L • commissão.· . 
rnçiío da exposição, tempo demasiado curto para tra- S. Ex., coruiderando as q uestões por mim a~i-
balho d_e t;il natureza. t<Jdas, parece-me ter r econhecido que a dis posição 

Reconhecendo a impossibilidade de em tão curto regimental não pcrmitte aqu illo que se fez, e 
prazo apresentar um trabalho digno da apreciação tmto q. ue il!v~cou_ o precedente relativ~ ~ provin. cia 
d:l commissão c isto communicando a S Ex. teve do Maranbao. E- neste ponto que ~- Ex. , bem 
elle pam comigo a attenção, que sou o primeiro como seus tr~s _companheiros pres~~' labora em 
a r econhecere a agradecer, dizendo-mequeeupro-1 erro, porqueetao ~xpre~sa a d1spos1çao r~gtmental 
cedesse da mesma fôrma po. r queS·. Ex. proeed~ra I que nem um. a duv1da pode otrerecer,_ e nao h! pre
no anno de J.Si6, fazendo a mesma exposição o c~dentes, amda quando fo~sem D!.Ultos ~ nao um 
mais resumido, t.anto quanto o tempo o perm1t- so, qne autor1sar possam a 1n(racçao havida. 
tiss.~ guardando maiúr desen•olvimeuto p ara oc- Prescreve o~ ~-· do art. 7 . • do r egimento que, 
casmo opportuna. depois de conclui do o debate verbal, a eommissão 

Pela exposição que aeauo de fazer ter~ com· formule seu paroocr. Não cst:i portan to no pen
prebendido a camara que as falladas immens~ sarnento, nem na letra da di~posíção regimen tal, 
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I]Ue se formule parecer sem ter havido o debate ~star:i eSta con>idera~.ão p~ra responder ao 
vcr~al. aparte do nolJre deputado . 

.-\ exposição cscripta contém, por assim dizer, o Disseram em a1~arte al;;uns dos Srs. d3puhdos · 
artieul3rlo e os docnmentos que a instruem, constl- por Pernambuco que o parecer não tinha que ser 
tuem a prova. U del.ate verbal Yem a ser o r1ue? ~i~cutido porque nãô pn-judicavn o meu direitQ, 
O ~ranlle de>envolvimento da materia articulada , nilo versava sobre eleições 1•or mim contestadas. 
a grand•l apre<:ia~.'io tla prov:. fornecida em ~u~- Ha .nisto um t•erl'eito engano) e para dlc chamo 
tcutal{:io do arti<m_lado. J;; po•· veutu.-n se poderá especialmeute ~ ottençüo da aug~>ta camnra dos 
considerar que o Julgament" assent.u em base se- Srs. deputados. 
!Plra, jà c•t.J firmado em esclnrecimento completo, ~o parecer qne esl<í publicodo se pro:>õe a np
tal qual n disposiçiio m:::imentnl prescr~ve , quando J>rovncão de eleições por mim eo11testad••s na c:t· 
é proferido sem que esse debate Lenha tido Jogar? posiçiJ<.> escripta, e :i respeito das quaes juntei d•)
Fôl·a o mesmo que nos t:obunoes judiciarios ad- . cumeutos. Compre~ende o uobre deputado que 
milli~ qu" prcvaJcç:;. o julJ;ndo prof~rido sem que desde que " c;~mara 3Ctlite este parecer e o ap · 
u part.c tenha tido .;,ccasiao de fazer suas razões prove -en1 todas as snas conclusiíes prej ud icado 
lina~s. Qaanda o regimento prescreve que, depois ftC1lrá o meu dittloma .. 
do debate, a coromissão formule o seu parecer, Quero tornar mais claro o meu pensamento. O 
quer que as commissões fiquem amplamente escla- parecer proplie que sejam approndo> os collegios 
recilla<. não só pela excpo,;ição escrlllta, acompa- de Itambé onde houve dUlllicnla; <tue seja &llPro
nbada da cômpetente prova, como pela discussão vada a duplicata liiJer•l da Varzea: !JUC s~ja ap
bnvida pcrant.; ellns: · povada a eleição da Pesqueir:~ ; que seja aptlfO\'atla 

-No c:>so presente, po:·t:mto, o que suecede? .1-:' l a E<leiçiiu príu•uria do Bom Jesus do Exú, e como 
((Ue a commissiio apresenta seu parecer com in- estas as el<"ições de outras fre~uezia> e collegios, 
fracci•o da dispo$íção rcgimcnl:U, St-m ter prer-e- cuja validade conte>tei em minha eo;posiçà<l. . 
diclo a discussão verbal, por con~inte sem o ll:t frt>~ezia de I tambti a eleição que a commis-
esclarecimento que o rc)!imenlo exige. siio propõe que seja annullada <i a que fez o ·partido 

. N6m se dil"J, que ess:J. !nfracçào pód~ ser esq.u~- conservador. . 
Ctlia JlO_r não _ter b~t~o tm.p~gn~çao ~ ~X~IÇM 0 SR. PnEStDENT>: :-o nobre deputado niio pódc 
p~r_ mtJ!i fetta. Nao, o §~. do art. ?·_ n~o fa~ iliscutiro parecerdacommissão. 
d1stmr.çao entre o caso em qne a expos•~.ao e con- . , , _ 
testada e aquelle em que tem fa ltado contestação. . O Sn._llmnQUE DE liAcEOO :-Se ' . Ex. ~brr. 

Como disse e repito: não se t•·ata de i nteresse dtsc'i-ssao ~obre o p.~recer, eu pe~o 3jl.'llavra_,_ Est.1s 
particular, mas de interesse publico. E tanto c as· consodcraçocs deverwm ser ftt!as em occ<!s1ao op
sim que o regimento pernü tte· que ·com:•arcçam n portuna. 
e~se debate não ~ú os mteressados pomo qunlttucr O Sn PnE>tD.EI<TE ; -Acabei de dizer jsso mesmo. 
dos Srs . deputados, éomo 'JUalquer cidadüo. E por- · 
que? Porque é preciso que pelo d eba te· oral 50 .O Sn . .NAscm>:~-ro .Pon-r&LL . .- :-Estat•ei sr:mprc 
forme juizo a rc~peito d" cada uma das elei<;ü.es prompto, Sr. presidente, a a~\cnder ás ad>ertencias 

· d ·• · 1 que V. Ex. se dignar fnzer-me,.porque sei que 
examtna as nessa occ.,swo; porque e prcc so que nunca serão dictadas senão pelo esorapnlo qno lern 
cada um dos Srs. deputados que são tilo in teres· v. Ex. ~m respeitar e razr·r rc,;peilar " disposi~"io 
sados como qualqut·r dos membros da commlssüo , - · 
na \'erillt.al'àO dos poderes dos membros do com~ro, rcgim~ntal; mas certo de que v. Ex. nuo esquecera 

• · - • · 11 d os precedentes; espero que mr. lta de perroittir que 
conhe~a o que perante a comm•S!«!O 10l a egn o a n01;te momento goze da liberdade que tí>cram 
respeiro desta ou daquel la eleit.ão, em sunuun, a antros em occasii'íes identõcas. 
respeito do processo eleitoral, para poder por sun 
vez, ca1 occ:~sião opportuna, exercer o direito que Não estou discutindo o parecer ... 
a lei lhe confere de apre-:entar eotentlas ~o pat-eec:•r o sn. z.~liA : -Está ententlnndo. 
r cSIJCctivo. Se não hourl' discu.o;s:lo, se os Srs. de- . -
pulados não t'Onheeem •~ ques!Õe$ ngitadas r•c •·anle O Sn . .NA<;C!l!EXTO PonTELI.J : - - . . . nem tuo 
:t commi~S:oo, al~m das que con$\am da c~posiçào J>Onco emendando. Estou.apenas mostrando que •l 
escripta por m im reit..~. qunndo for publicada, que pm·eccr pr.•jutlic:~ o nH·n difl'i to. 

· nem pul!licnda ainda foi, como lJ;io de e-~'f habi- O S11. PnEStDE~ti :-O nohm detlUI:otlo n:io pótle 
Jitado~ n;• oec:>>iiio da vvta~Jo n nprc~ent:or eme11- discutir o parecer; discuta o seu requerimento. 
das ao t•arecer' Porventura ~abcm o que alli se o Sn. NASCillE.o'"TO PonnLL~ :----: Pa•·" discutir o 
discutiu? Nito, porque não houve discus;·ão. me.u requerimento não pos>o px1lscindir rl<l< olJser-

0 Sr;. SsnGtO D E <'~•s-rno :-O deb~te ha de n••ces- v:tdics que YOU fazendo . .1-::Stou mostt-:Jndo>, sem 
sariameute abrir-se em occasilio opportuna. entrar 110 a111'aciação do par~eer ,_ Q!JM~ das sua< 

O g,,. N'A .. 'lCrME.,-ro PonTELLA:- Responderei ao conclusões entendem com o meu dm·tto c t>:·e11aram 
aparte, e aproveito a occasião para res~.onder ao os taes cordões de s~t/a. com que se diz tcrd de ser 
com que ainda ha pouco o nobre deputado hon- fac rillcado · . 
rou-me. A eommi;<:io propõe que sej~m ~pprtl\"~do> os 

o § 3. • do re~imento não faz dis tincção, não co)lc,~rlos de lta~oo. N_:io ~tou dizendo son com
trata ·ape:ws do l'"r~e<·r relntlvo ao diplomn do c.1n- 1111ssao tem raz~o ou n<Jo. 
didato, mas do parecer ~obr." as •· leiç.õ<.-~ . _Quol- 0 Sn Lutr. FtLlPPE :- Eslá entrando na apre-
quer parecer sobre ~leoções de uma ll~ôVmcaa não . - 0 do 11areccr 
póde ser ~laborado emquanto .não tenha bnYido Ctaça . · . · 
debate. . O S11. NMClliF."Tn PonTELu:-Co·e•o qu~ ns nobres 

o .<lebate ~ condiç.;o preliminar. e es<cllel:ll, ~ l deputndos t>Or Pcmmnbuco, prestando-me ~ua be· 
sómente quando esclarecida pela discus5:iO t><'ode a nevola attcnção, não devem proc•unr ol•st.tr _a ~IU3 
commissão formulao' o pareeet·. cu expon~a a•tu•llo que entende com o mea rl1re1to. 
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GO Dccimn terceira sessrro preparatoria em H de Dezempro ded878. 

O Sr. .. .D~+_\;~~L-E nE lL\CRDO: -Menos nesta oc·j :111nnJ1açrio do meu diploma em !=:es~Uo prep:nato-
cns!:to. riu conlnl :1 .Jisvosiç:Jo do regimento '! ... 

O Sn. ::\,I>~DlEX'f'' PonTF.U.A: -E>'Jll'I"O 1~:- occ:<-~ O SH. 11.:-iTO:<Jo de SIQUEHU:- Xào itnpurw. 
si5o oppor .. ~unã .. llü UL~~utir !ttr,t.--nu:~nte cúm. os A con1missão l't"!servou+Jhe dous log-~1·es. 
nol:n·es derril tr.ilo~. O Sn. :\AS:CDIEXTO Pon·rELT-o\. :-Estn re5er~a de 

.() Sn. SE!!CIO J.)~ C.\>Tr.o :-V. Ex. não ouYiu a uouslog:~res tem-mo <lado nmito que pen>'~r. 
''Jeítur-.~. tlo ,.al'l'<"d" ~ O Sn. z.nrA:- Quando o polire Yê muito pr~-

0 Sn. -~=<TO:<JO 1m SIQUEllL\:- O p~r~cer deu a sente dc.<confia • 
V. Ex. tlous Jogare' n disputar em ,-~z de um. o SJt. XA:'CBm:<7o Pon7EI.LA: _ n~u-nlú :nuilo 

O Sn. :XA~Cl!'I2XTO PonTELL.\.; -São dous .ap~t·tc~ que 11en~ar .a illu~tre conlntiss;lo rcserYnr-me dous 
que tllm~rei em con;ideroção. lo.~:wes. Tenho feito e~tudo especial ú respeito, m~s 
i}ropüt"" m~li~ n co:nn1!s:-ão qn.erlocollet:io Ut"<: Goyan- apezar de conl1ecedor t.le>s homens c dns cou:o;as, con
na~ constituidu na igreja Inatdz O· prcsidhlo )leio fesso que ..:dnrla não pude coithcccr :l razD:o tle ser 
tt~u~ntt~-eoron(IJ Jpronyrnn C~rneiro u~ .Alhuquer- tl~.S!'a C(HH"~S~llo. 

~~u~l! -~l~rar:h~o.'.·~~jillll_ ~nt~Hlo:-: os ~-~)tf'r!'i d~~ deit<!- O Sn.- ·:.A..:XTOi:\"10 nr:~. SrQr:F.mA :-E' mn:t prov:l de 
fC> dO> d_t.n> (\<.~UCZ!O~ C\U <J_nC llUO hüU\~ dupfl- (jlli! nmJ tem SC"UnJla ten~iiO. 
•·.utns, T•Jncupa[JO e l'io5s:< Senhora do O· , derlu- , 0 

• ·-

zindo->e trinta e cinco \'Otos d(J> eleitores d;l fre- 0 ~n. llt:.IP-QüF. m< M.IC~>no:- ?i ao h~ nenhum 
:~;uc7.b de ~o~~:J Senhorn do nos:wio de GU\":'lnU:L scp;rC;dO cnco!iCTtú. 
Ont) t•-m Goynnnn llouve tluus colleg-io:{, uiÚ ~on· O Sr:.. N.\s::nm~To Po!l.Tm~r .. \. :- A pro.,-a de que 
stituido peio~ c!eitorei' conset\r:ldore.s tl :t freguczia h:l. $i~:.:-rcdo ent'obe.rto ti que só uln espirito prhríle
d•l ::\<»sa 6enhor~ do Hosnno, e onlro pdo~ eleitOJ:cs :;:ia do~ como o <lo JlObi'C ucput:1_do, Jlódc deYnssa r os 
liberaes da me>ma fre~u-'z1a c pelos das frc;::nezias arc:mos ~c~te profuHdo myslcl'lo. Costumo re~]'etta.r 
de Nossa :-l~nhur~ do O' c 'l'ijucrt}1fl]lO. ilS intentões.~ não conhe~o, porêm, o pensamento 

A~~im~ desde que n can1a.ra jn!gar agora destas r1nc pre~idiu :1. oll'ert:.t des~c~ Jnus lo;.m~es, taes 
eleições, km ju!~·nuo do meu uiplon:a, t;'lll jnl~ado qn~cs os nobr<)S _deputados m'os oiTcrrc~m em 1'~
de umn elciçiio contestada. Se. i;;;o não é clai'O.... snlm de mcn dli'Ctlo uc deputado pela provmc10. 

O '-n ZD-~. Se ~ "lln<tt'e d··· \ I• • di·cut do P"rn:tmbaco. 
c. "'-' • .-•. :1

·) ·.~ .;:,~-~':. 1 
. .. • 1,;. ~ ~ u~·O .~ • _c Noto qne destes dOU!' fogarc:-n m fo i ti rüdo a 

e, 1? ~a!e~~!., c!.·,.; ~e._: L! E;~ y~e1mratorw~, 0 qm:. h ta um rios colleg::-~~ dos nobres d~putnd.os. a .respeito 
para ns .e .. ucS ddmttnas · _ de cu,in eleiçllo me parece não ter ha>idQ duvida, 

··O SR. A:<To:<ro DE SIQú"EmA :- O parecer u:~o o St·. Soares llrandão ... . 
pôde set ilisC<:<lido ngora. o S11. A:-.-,·o~toni<SrQusruc~ :-Entretanto V. Ex. 

O SR. BIJAi<Qt:g DE ~LicEno :-O que\". Ex. eslã contesta-os. Os contcst;:ilos por V. Ex. ~tio os Srs. 
fazendo agora é discutir o p:n:ecer. 8ernphieo, Na!Jnco, TaY:trcs c Soares Jk an dão . 

O Sn. XA!:GiliE)."TU !JonTEr~L.\. : - :K~o di~ctúo o 
parecer. 

Parece • qne estou encommodanrlo mnito o íllus
tre dúputado ; m;~s vejo l]lW o St•. presidente tem 
co mprchendhlo que o rc:,:ime!llo não prohibB a,; 
obserYn~Ves que estoP. f'azeudo . 

·li)LI YoT. :-Contestou tres. 

O S1t. X.I>'Cl)l&:<-ro PonmLLA :- Contes tei os d i· 
ploltJn:'O dO$ tirs. Seraphico, i\.nbnco e- l':tvnre::.~ mos 
não o do ilr. So>~r<S Brnmliio. 2\;io tive tempo de 
fazct· a [lpnrarüo segundo as conclusões p ropüstu;: 
l".'lo illustrc rcl~lor ún commissilo, para Yerificnr 

O Sn_ P!'.F..SIDr::.;·~~ ;-J{l'lcm1n·ci ao n (l]):'f:l depu- :::~' o seu resultado l'r:t u exdu~o d o Sr. Soares 
t.:ldo t1Ue s.~ cinj:1 ao rúqlu~rimcnio. Dr:md:1o. 

O S;L X.ucnrE:<Tn !'CIIrn:r.u:-Ctll'l"~·mt• !mmil- O Sn. U!iAU~t;:;: llll )hcr-oo ;- :'i5o será is to a 
tlcml!ntc üs tl1.·t•~rmina~õcs 1lt~ Y. Ex . . Y proc';iJ:O. ili~cu~~::io elo ~1ar~cer! 
. O Sn. ll•'-'n~u•: m-: MAcl:no :-Y. Ex. ~st:i l'C\"tl· O Sn. l'nESJDF.:'iTE :--"'H tlí,;s~ ~o illnstre d opu-
Ja.udo tjUC ~um grande ta~tico. tudo 11ue opnrcccr-não e:;:. L.ú em di~cus~à(l . 

O Sn. :\"Ascn.JI~~To IJoHTEr.T .. \: - Cnntt.·:-::ci n L· lei-- O Sn. N.\SCrlm~,.o Pon.TEU.A!-Bent .... ci; e estou 
:}50 ~la Y~rrze~ a(•Uradn no co1legft) tla c:I}Jí!.al, c npena...:. disenliltllu o meu ref}u erimcnto . 1\J:1s para 
mostrei a vnlirlnde <l~ eleição Lln nle~n\:1 frc::uezia. tncstrar a V. Ex. que n adotJciío do 11nrccer tal 
eujos votos no C:11le~io do l\ccifc foraJf!,tmnauos ••tu como cst:i importa oil'cnsn da disposiçflo re~inwnt:~l 
.separa(jo. Co:itcs~d n Plei~~o dn fr(•g"uezj~ de Si1n[Q t)Ue nã() permitle ttUe o meu. dil'eito seja reconhe
_-\.utoniu. A camm<ssiio, porem , approva uma c cido ou uegndo em sessão prepnrntorin. mns só
oulrn. 1 nwnte qunndo a e:unarn es1iver constituída, p reciso 

Contestei 0 eo!lêgio liberai de Itaml.u'," eleicílo \ en t,·ar nestes promenores, 1•rccíso exau1inar bem 
primaria ua Pes~ueira, a d eição primat•ia de Eiú o modo siugular, sub til... · 
o coltegio liberal de Govanna. e como e~tes outro>: . O SI:. SERGIO DE CAsrno :-E alnmllicado. 
e .a com~llSs:.o apcz~ .- disto l'ropüe 11~e srjmn ap- ' o Sn. 1\Ascrlmx-ro Jlon-rELL.\:-Perfe!t amente; c 
p .o1 a <los. I alambicado <i o t~rmo. 

Contestei n elei~ão liberal da Escada, e a com- . ' . ~ 
missão propõe ,1uc scj~m approy:,dos o> ,.0105 dos _oS~ .. S~n;JO DE C.\STI\0 .-Mas nao concordo 
libcrac$ da Escada. . I na 'l~alt~c~tao . • . 

{i)!A Yvz:-:S:5o ha taL l O :su. N,vscJm:loo--roPon:rELt.A·:- i.'iem euestranllo 
. que Y. Ex. não concordQ , mas estou certo de qu~ 

O Sn. NA'O~E~"'l"O PonTllLLA: - Como pois, ser 'I che!!:!rá comigo :\ conetusiío qne busoo e que não 
admittido 0 Jl~recer ? l\:50 importa 3 SUa :tdOpÇÜO :t !1::1 :ie querer QUI~ Srj n pr~judic:tdO O IDCU direitO 
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Deeima: tcrceil·:~. sessão preparatori.à eiú i f de De1.cmLi·o de 1878. Gi 

por U!M infmc~iío tb~ di~posiçüo> regitu~ntnes 1 Os dou< Jo;:ures que os nobres dcputa<losaliegam 
coru a votnçao de um p:1rcccr liZCimbicado. 1 es~r rcsen·;l(los para g;trautir o meu direi r o, já. 

J?c~de que n!> 1,ar;•cer 541 propõe a)lJli"O\"a~~o de i estuo tomado,. 
clcr~ocs pur num contcstodu:. u camara dos Sr;. de- O Sn. BtanQl:E 11.0 MAc>:oo :- ::\"iio ha tal. 
jrutodos ntio p.jde t'OniJecer de tacs pro[JOStas em 
sessões prcparatorías. Coul:wccndo ogor.r dessas 

. eleições <;unndo tiHlr de trntar do meu d iploma 
p,jde porveutn ra·cousidernr ,·:ílillo o •tne t iver an
nullndo, ou.3nnullar o quo ti\·~r nppro,·ado ? 

C1·éio q uo isto não pô<le ser objccto àe duvida. 
Parece-me que a r~~peito d:ts ~lcições não con

te~tad~s por mim e sobre tiS •;n«es n :"•o iinl!a. docu
mento algurn ~ off,,recer li commissào, P-$L:'"J10dcria. 
formular o sea parecer;ra>ah"ando o meu direito. 

O Sn. A~"TO!>IO D}~ StQUEtr .. ~ dá um· aparte. 
O Sn. ri"Ascr~rE:->To Po!lTEr.r.A :-Emquanlo me fõr 

permittido hei de continunr na dt·fcsa do meu 
direito. · 

O Srt • .N.\SCJ llf.~TU Pou1·n• •. 1 :-Demonslrarei. . 
OStL n~.l . .ll(ltif. DF. M.\CoDO :-P<)I:I demonstração 

de V. Ex. ; nf10 Jlela da couunis.<no. 
O SR. K\sCJ:\lRXTo Poun:r.u :-A commiss1io de

mon,tra,·:í o contrario. 
Quem tem 738 votos compn·h~ndidos o> dns elei

ções niio conte:<:adns, nno Jiódc julg~r-sc garrmtirlo 
•tnando "\"~ <JUC o Jtareccr propUe ú CliD\ara n ap
provação de el~i r,õcs. ca uteslad.as. 

O Sn. A.'"I'Oxto DE S!QtimnA:- Y . .E~ . inchtt> no 
«nl C3lcuto o Sr. conselheiro Aguinr; entretanto 
CIIWO vcreadore.< seus amigos sú deram diploma a 
dous, c estes tornm cou,ervados uo Jlarecer da com
missão. 

Vê V. E,.. , v~ a cmn~ra 1]Ue são diver~as O St:. NAscmeNtO PonTELL.\ :-Devo esclarecer 
eleiçõc5 JlOr m im contc,;tadn<, que " commisslio olstc ponto Como v. Ex. sallC, "" c;unara~ apura~o-
propõc sejam approvadas . E' isto impossível ~ · r as não têm o diraito de fazet· apnração de um 
o s~. Bu.urQI."E Dll )1".\CEOO: - E'. coilegio desl:lcando del:e e.,u,otr aquella freguczia; 
os N p N- y d só têm o dit"llito de escolber, entre ns nelas de 

lt •. A.SCJi\(E~"To Olro:f.!.A:-' ao. ' OU c - collegios dupl icados, a que lhe paree<~r mais legal. 
moush·ar"; u ~cmonstra.(/àO é. fõ).Ci L .A.ssim as ·cnmnras apuradoras t~m uma aceãu 

Segundo o meu c.alculo, calculo que apresentei muito limit;dn e circumscripta. · · 
:i commissão na exposiçno feitn, 3Jlprovadas as 
eleições por mínt não contcst:•das, e desprezadus uM Sn, DEPL"TAllO : - Sommam apenas os YOtos. 
as contestadas, o rcsultndo ~ o seguinte: (Lendo} O Su. NASCIME~"'l"O l'onTELLA:-'- Jusl"mente; não 
L•, o Sr. Barão de Vrlla Bel! a ~m 9:H; ~-", o Sr _ podem senão s.ommnr votos ; mas a verifica~-ão de 
Luiz Filippe, SOS ; :t•,osr. Jos6 ~fnriano, 156; !..', poderes nesta cam~r.~ não e a mesma e.ousa, Ílquia 
o Sr. Sol.WI Car valho, 75! ; S.•, o Sr. Epaminondas acção ti ampla, não est.i limitada i somma de votos . 
de l!r.llo, 7~9; 6.•, quem faila neEte momento, A camara tem de entrar na apr,!Ciaç;ío da eleição ' 
·7:18 ; 7 .•, o Sr. C. Ribeiro, 7~a: 8. •, o Sr. An tonio de eada uma das fregue.zías; póde approvar a de 
de Siqueira , 7i8: 9.", o Sr. C~ de Araujo, 691; 101 o uma freguezia e rejeitar a de out!'ll , do mesmo col
Sr. Beltrüo, G7G; U , o Sr. Bnarque de Moceuo, Jeg-io. 
672 ; i%, o Sr. s~ores 13rnudi<o, 61>7; l :J, o. S; . Eis porque a apuração, segundo o calculo que 
~·erreira de Aguiar, Gii. Oz, não podia dar o mesmo r~ultado apresentado 

Se com csla aJmrn~ão tcn!Jo 738 votos, á quanto pelo t!'llba[lw d;> c:~mara apuradora, eis porque 
não licar-.i reduzida t•s.<a Yot:lç:io, deriuzindo-se entra o Sr. conselh~jro Aguiu e o ·Sr . Dr. Sera
t\ella o~ votos de collegio conto o de lt:lrubé, onde pbico : niio h~, J'Orl:lnlo, motivo para estranhar, 
IJa cento c tantos eleitores, e outros á <JUC me tenho que segundo o calculo por mim feito , o ·resullado 
referido? !lão se;~ o mesmo npresentauo pela camar~ apura-

Ulr Sn. DEt'UT.\ao: -Será sri ItnmlJ~. dora, que expediu os diplomas. 
Outno Sn. DEl'liT.iDu:- Te mos disCU$sâ<) tJrévia. O Sn. lluAnQuE nE ~!ACEDO:- Niio t em, port~nlo, 

(Ha outros· apurte~.) lambem motivo }Jat·n e.:traniJar, que a apura~ão da 
commissão seja divcr,;a. 

0 Sn, N,\SCiliE:'ITO POIITELLA :-N:io se incODl-
modem com isto. Está no interesse do.• nolu·es O SR. :líA.SCildE?iTO Po!ITELl.\·: - Niio estranho. 
<lej1u~1dns, como no intcres..<e d!! cnmnra, 0 escln- JlOrque não me julj!o com direi lO de estr-dnhar o 
recimento d~ta> ·questUes ,· 0 q ue não está 110 procedimento dos dignos membros desta camnra ; 
· rl · challlO aJl<.lll~S a attenr,ão desta nugust1 eamaro 
l~tc.re.~~e o n1nguem ~ que com: um Jlarcccr sy- para 0 parecer ua parte que p ropõe a approvação 
lrJ lbno . · · · . de collegios por mim contestados, collegios que 

O Sn. DuAnQUE DE ·MAC!:11>0: - Não apoiado. reputo nullos como demonstrarei com todn a evi-
0 Sn. NAscr~rE:-.-ro J>ortTJ~LL,, :- ?\tio direi sv- deneia. 

bíllino; q\)-e cou) um p~r-:eer ala.~~ se pret~n- 1 . u~r Su_. J;IEPIJTADO :- Devia apresentar este facto 
ua prcJUtlicar o meu dtreito. ~o Interesse dos a commtss.ro. 
nobres deputados est:i, como no iutcres;c d~ •:a~ 
mara, qoe o re:;in\ento seja respeitado na parte 
q ue me confere o direito de que a·elei~ão 11or mim 
defendida nJo scj:<jnlqada sen iio depois da camnra 
coustituirl3. A approya~ão dõ- llat"ecer, t.1l qual elle 
es\;\, importa limitaçtio das gamn.tias . dadas velo 
regimento ao meu diploma, e e a eston "exercendo o 
direito concedido pelo rcgin>cnlo, e que V.· Ex. 
muito conYenientemente me t~m pcrrnillido f:~Zer. 
(.Jpartu.) . · 

O Sn. ~.\SCI)ttl\"1"0 PonTB.LL.\ : - Na exposição 
que apresentei, este facto esta provado e demons
t rado; e eu tel -o -bin exposto á com missão se c lia 
t ivesse designado dia . J~ explique i isto ; portanto, 
o aparte do nobre deputado não tem razão de ser. 

Assim, Sr. presidente, não estr::~nho o. procedi
mento da çomwi~são: mas sou obrig:~do·a chamar 
para elle :1 :menção da camara, JlOrque "('ejo que 
este procedimento cnvolYe infraeç;io do regi.n;~ento. 
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. Emquanto este )ll"esereve, que o meu direito n~o 
_, seja conhecido senão quando a camara estiver con

stituída, o parecer propõe que desde já, em sessão 
» preporaloria, se <'Onlleça dellc, ainda que em parte, 

ap)lro,·anlltHe elei~õe-s que o prejudicam. 
.-. U11 Sn. DErUT.\Do :-:\ão apoi;~do. 

que posso fazer ~em infán~yc1o do regimento e o 
l}tte elle me permitte. 

E~perei que sobre este ponto, materia de fac to, 
a nobre com missão IÍ\'esse occasíiio de ouvir os 
interessados. Como contou ella esses 44 ,·otos ao 
Sr. Dr. Tavares, quando da authentica r e li !CUida 
á ~e·cretaria da cawara uJo constam esses Yotos ? :" O Sn. ::S:A><:~m:xro l'onTELI •. \:- O nobre deputado 

·;\demon,.trani <'<le seu niio npoiadú. O Sn. l'RES!DE~"TE:-Onobre deputado nãopódé 
;··-::. üvrno ::>n. Dllru-r.\no :-Vai di~cut1r assim 0 pa- tliscutil· esta ma teria. • 

recer. O Sn. SEnGto DR CAsTno :-O nobre d enumdo ha 
o Sn. NAscmE:<To Pon,·ELL.t:-Está em dJ>ens5ão àe conlessu que está discutindo o parece1·, 

o meu requerilllentn; pr•!ci~u para juslillc:tl-o fazer (} Sn. N.<scm~:.;ro PnnrEr.LA :-Eil e~pcru rJUe 
refer~DCÍiiS óquillo, que se contém no p~recer. me ou~a e conlio '!''"V. Ex. m~smo !la de pro
O no~rc dt• tmtado teria r<'ziio de dizer que estou cede• de modo a fazer com que n ão prevaleçam 
fóra da ordem S<~ por ventul'a eu e~tivesse a apre- nesre ponto a< conc!nsues do parecer. É um n egocio 
ei~r as raz<Jes de adopção ou de exclu>'ão da;; dei- muiõo gr:lVe; cont:un-se a um candidato, cujo 
ções. u <JUC >e refere o parecer. ?oli•o estou f;>zendo di]Jioma se contesta, 41i \'otos <rue não constamd< 
isto; mas desde qne apenas refiro-me á p~rte do nu\hentica remettida á camarn dos Srs. tleputados, 
parecer que entende eom o meu diplo111a, eston na que não consi.<Jm da auth<'nticn remettida á camara 
ordf'm. r<''Jl''it-o a di>po>i~tto re:!imc•nt<ll. Se o no- municipal apuradora, que não constam da authen
bre depmado <)ner irro~ar uma censura ao di~no tica rcmellitfati pre,idenüi;• da provín cia, mas que 
presidente, que me tem liJantido a li~erdadc de (diz-so) constam dn certidão de umtabellüio ! Tin ha 
tribnn,l, ~ COlt;a din·rs•: utio infrin~e o rr~·imento o direito de CS)Jernr, como intcressfido na questão, 
quem, como eu, est<i recl;•mõndo ~wla sua com1Jlet.1 que esta ccrtidiio fosse exhíbida verante a com-
obser-va'(lda9 · nflo dest•j ando fJ tw O!'O pore~res sejam 1nis~ão · 
admittidos de n•o~o d1\'eJ'so da<!Uel!e q.nc o proprio u)r Sn. Durt.--rAoo :-.-\. comruisffio refériu-se ao 
re:::imento prcscrc\·c. que disse a camara municipal apuradora . 

UM Sn. DErunno:- ~Jus n5o ~e l!·ata d!sto... o Sn. NASCI!.l&N'I:O Polt'I:BLLA :-Não é basL,nte; 
(} Su . NASCJ)m~ro Pon-rllr.J.A:-Etnquanloos~uto- a commissão ha de julgar pelos documentos que 

res do parect·r uiio !lemon>trarem o coutrarío, hão tem perante si, que lhe são apre~entados ... 
do subsistir todns e>ws eonsilkr-Jções que Lenho à sn. JoAQU<:Il T.wAnES :-y. Ex. sabe se foi ou 
apresentado. não apresentada. 

O Sn. BuAnQoc: DE ~IAcHoo:-A conelusiio dB suas o Sn. N.\SCl})Eno POitTELLA: - Se fosse apre-
obserdv_açõe~ é qm· V. Ex. não de1·e ter assento sent~da esta certidão, a commissão me teria dado 
para r;;cu\Ir. . vista. · 

O Sn. NAsCIME~To Pon-rELLA: - E quem sabe se I . o Sn. BuARQiiE DE }!.\CEDO:- Por(!UC V. E-.. n ão 
ainda se chegará a isto ? • a pediu? · 

O Sn. BuARQUE DE 1\L\CEDO :-Kão nos julg-ue por O Sn. NAscniE~na PoR,'ELLA: - Esth~e presente 
esta fôrma. a todas ~s >es!>ões da cotnmíss:1o em que' se tratou 

da eleição de Peroambuco, e em n enhuma dellas 
O Sn. NAsCt~!E;<To PonTELL.\: - I\ão se apmss e vi 0 nobre d eputado ou quem quer que fosse 

o nc.bre de putado Ml saber o que hei d e fazer; hei apresenlar esta certidão, afim de que se vcrilic~s,<c 
d_e ~roc~der de modo com·eniente e condigno. Con- pela commi~são ou pelos interessados se a certtdao 
tumo, po·-tanto . era verilndeira, porque di" O e- posso provai-o, e lla 

No diploma com que se ap1-esen1ou uru tlos meus I ~ o resuJt ,\do de uma fa!sitleaç:io. 
cont~n!lores , o Sr. _IJr. Joaquim 'fa,-a,·es, a t•am~ru o Sn. lOAQul!ll T.~\'ARES :-ralsificuua fúi a copia, 
mumctpal ~pu,·a. nora declara qu? da authent1ca e 0 nobre de pulado salJe por quem. 
recelH•l!J pela camara, ~ d~ remetl!d<l a >ecrel<lna . , < • , • . • _ ,., , • • ,_ , 
da presidencia da prov111cm uiio constava ter elle OSu. l\A.Cl~I~~TO l o RTELLA .-.-.10 . Cl, o nou1e 

obtido ..-otos no collcg-io de Pio d'Aibo ; mas por j deputado o dtra. 
uma certidão remeWJa 1•cla pre•idencm da pro- O Sn . JOAQUIM TAVARES :-Oevc saber. 
v íucm á camara mu~ícipal em se;:;iio d•) ;, de ~o- \ 0 Su. l\ASCUI&~--ro PoRTELLA : - J:\~o faria uma 
vembro, se chüA"aVa ~ ev_Jdl'nCUl de t~r S. Ex. tulp alle~oção desta o rdem sem estar pr~parado para 
fl4_v~to:> ncs-c colJegto. Eu t•ergunto a nobre com - ro~al-a. 
m•Esao que ba~e teve p:u·;, propur que se contem P 

0 
b ' d d 

esses 44, , 0 l0s? I O Sn. JoAQUIM TAV~R&s : - no_ r~ epl!' " o 
devia alle:;:-ar tudo Jslo na commts,~o . Era a 

O Sn. PIIE>m;;~--rE :-()nobre deputado está dis- ' oecasJ5o prop1ia O pa;ect·r não está em di5cns
culinuo o parecer; tenbt> reclamado muiws v ezes. são. 
Esta nã~' é a materia

1
do seu requer~mento. 0 Sn. 1\..,;;cJ>tEx;o PoRTELLA : _ P~rdão ; n ão 

OSn. '~ -•sc~_M&;o;T~ 'onTELLA: -Ja fiz n otar que attendeu ao que ia eu dizendo. 
ha uma !Jgar·ao mt1ma entre o meu requcr1meuto • . 
e esta ma teria. Desde que!! parecer propoe que ao meu 1llustre · -- I c<•ntendor o :SI'. Mello Tavare.< se contem Vo votos, 

_O :sn. IlVAltQUE DE ~hcEDo : - )lao 5e trata quando das :mthentie;~s não consL~ ~s.<a votaçJo, e 
d1sto. d1z que dln.sta de uma cettídão, eu d evia esperar 

O Sn. NASCtliF.:-.--ro l'i•IITELL.~: - Eu >ei bem o q ue essa certidl\o fos>c 4!Jrcseut:ula perante a ema. 
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mis.:io, !1Ul11 então mo~tmr crne ella não J•<lde pre· O Sn. l-1:12 F1LtFPE :- Po~que houve recb-
valecer. . mação. 

A certidão, poréu1 , não foi a;1resentada. o SI\. N.~scmE~To PonTELL.\ :- Cansou-me e;;. 
E' certo, Sr. presidente, !IUC no expedicniC do peeíe i>to, e nc·u sei que mr>tivo podia have·r .-' 

gorerno da província pubhcado no Diario de püra ·que no silencio 'das a utllenti.eas. e nn r e! e- ,_ 
~enwmbuco, ven~ ~m officio da presidencia dir igido rencia , 0 no•ne de um dos meus illustres eonten•. 
a c~~ara mum~~pa l , T!lllle!tendo a esta uma dores f o ;;se exped;do este officio, r os>~ feit.~ esta _·. 
certulao ~o ta~lhao d~ Pao ~ b--lh~: 

1 
e.:igencia, e a1ndu ma;s que no dia :S o tabellião .. :_,: 

.c:usou ~nc 1 I~to estranhe~"· ~Oh que te_nd•) eu , offieiasse ao sc~:ret:do, m:llldasse a certidão, ella:~ 
d•a>_ ~~lt~., o 't'd;> d., secw~arm da pr~s<de •tçln chegosse :i cnpi~ •l c foose apresentada :i camara·~· 
cert1d:to da ,votaç.ao que llU" o meu companhell·o apuradora, attonta n distancia q ue de Páo de Alho 
o Sr. Co~rea de At·auJn ttnha•nos t!d '• bem co '!lo va i ·ao necife . 
os T!Qssos do;ns _<;tmt?adore-s, os< :.rs. -M~~!~ 1 :1.· Rcque1·i , Sr. pra;iden!e, um e.~ame_ judicial 
vare~ e ~O~<JU•~ ~n~ .. eo ·_~"! toil.~- ?" eo~-- - 10' da ne.'te livro, e cles<e exame rc•uliou que a eert!dão 
p~'O' •nc•~. em .t d)ta ~erlldoo rur.1 Jec.l~.~~~ q11~ não> te<u nior nlgum. 
n~ C!JIIe.,•? de .Pao ~Alho o Sr. Dr. Me.lo l .tvare. . Sabem 0, no ~Jres d~~utados como e~tão n esse 
nao tmha t~do ' otaçao. . . . . hvro os ·H votos pnra o meu competidor?-D:•pois 

Orn, ~on.tando das a!ltheahca, e _ate _do dl!ll<lm:l. ~e cscrip!a a nctn, depo is d~Ua' ~~siguada pelos 
do _nob: e deputado n.10. t~r S · Ex· ttdo _Cfll V<?· mogarios ~ eleitore•, depo is de trans.:ri pta no livro, 
taçao, c~çsou-me e'pcc;e. o facto . 11~ pr_~,tdtlUC ta entro o< noru.es dos ultimas ele:tores que a sub· 
~(·J~1~t~er" canl::tl"=:t=-muu!CI~al no dJa s~~umte um~ sct:everatn e a as~i}..'"Uatura dn tabellHo e~tá a~ro .. . 
C!!' tHlao de .l~il!?lll~<o c entuo fiz .a S. Ex. P Sr. pre ve1tacla uma linha nnqual se 16m os ~(o voto' l' 
s•dcnte da provm w , este requerunento (li) : .. _ •. · ... 

• ileqlUTittumto.- 0 Dr . !\1:-.nool do t\ascimonto O SR. Lutz FrLn•:•s: - L<.~o nao tem 1mpor· 
;\hcb:ldo Portell:1 rcqu~•· ~ V. Ex. se dio:nc mandar tancia. · 
que pela secretaria .se)he ~ê certidão po~ scn o Su. N.\SCIME?-.-ro.PonTR~n:-Adrnirn·m~ que 
t~r,_ da [)'?rtarta de "\-. lfX:· de<> d? corrente. tr~n;· o Sr. deputa tio, meu 11lmtrc C<lll~g~· l)ela provincia 
m1ttmdo n ?amara mamctpal cop•a autheul•ca d~s de Pernambuco, diga que urn fMIO dest~s não tem· 
aclas.dn ele1~1io proced!d~ ult!mauente no c,•llegtO imporlancia! 
de Pao d' Albo parn deput~do• ~craes, em•iada · . , . , 
pelo tabeUião Francisco Antnnlo Brayner de Souu ~- Sn, LvJZ F ~~-tPPE.-Nenhuma, é uma decla· 
Rangel, certi ficn udo-se tnmbem de qne motlo c raçao fe1ta em te.npo. _ 
por quem fôra a dit~ antbentica r.e•netrida ;i secre· O Sn. NAscmE:-..,.o Poni~..LL.\: - Por quem f<li 
taria, com o teor do olllcio tle ·remessa. Nes:e~ 1 feita a declaraç5o 't Se ella fos,;e feit.a pela mesa 
termos, ele. etc. • do co!!egio elei tornl, transeat; mas nio foi feita 

Aqui está a certidão (lê): J.lCia mesu do co,lleA'iO cleito~al, n _•m está authen· 

1 . . . . · . ucada pela ass1gnatura d:Js elemres desse col-_ 
• Dcspac w.- CeTI~fiq~e-se . ;-Palacto <LI pres•· lcgio: e~tá apenas _escripta n'uml l inha entre as· 

denCJe de Pernambuco, ~0 de Novembro> de i 878. ultimas as·i~naturas dos dei1ores e a do tabe1li1io 
-A. lU Barros. , • o · 

• Certidão.- Em cumprimento do despacho retro 
certifico que os officius a que se refere o suppli· 
cante são do teor segninte :-lllm. e Exm : Sr.
Incluso remetto a V. S. da.as copias das a elas, 
sendo u1ua da clciçiio para deputados geratls, e 
out ra pai"" deputados provinciaes, u.ltimimente 
proceuida neste col!egin, eouforme exige Y. S. 
em setl officio dat:1do de 1t, <lo corrente e boje 

. reeellido.-Il<ms guarde. Y!il~ da Pão d'Aiho, (~) 
cine.o de Novembro de ·1878.- IIlm. Sr. Dr. Mn
noel de Siqueira C:walcanti, di:mo seerclario do 
presidente da província . -O tabellíão de no las 
Franci.s(;() Antonio Brayner de Souza Rangel. • 

• Palacio da prcsidcncia de Pernambuco em 6 de 
Novembro de l878. . 

Transniitto á camara munic1p~l do Recife duas 
CQpins outhe!lticas da eleição ultimamente pro· 
cedida no collc::rio à e P:io d' Alho par.a depntados 
geroes e P.rovineiaes, as ·qunes fo ram e~viadas 
pelo tabell•ii.o do termo de Páo d' Alho Frauci~ 
Antonio Brayner de Sou~3 l\angcl.- Adolplw 11ft 
Barros . • 

U111 Sn. DEPCTAOO: - Como sahe 'f 
O Sn . NAsctw&xTo PoRTELLA:- Pelo exame gue· 

eslt\ íeiiO, e que hei-dB apresentar á cam'rn; por 
isso disse ainda lta pouco ao digno (Jresidenle da 
eamara . que espero S. Ex .. tom~rá isto em consi
der:t(;ão, o que tenho expeadido e apresentará qual
quer providencia. 

E querem os nobces deputados e esta augusta 
camara saber mais~ O li HO da eleição aindn "não 
foi r~colhido ao archi.-o da camnr a municitJa 11 

O Sn. S01r1.A CAR\'.-u.no : - Isso só serve para 
levantar poeir:J. · 

0 Su. N.,SC[ME:'I"TO PORTELLA:- Póde ser poeira 
·para o nobre deputado, mas par~ os olhos daquelles 
que querem ver a verdade não é poeir3, mas sim 
elementos de apreciação e de alto valor. 

(H a um aparte.) 
. !lão quero que· seja considerado_ n u !lo o colle

giO ... 

O Sn. Sot;~A CARVALHO: - Sei disso; é PQrquc 
não lbe convém . 

Ora, se as nuthenticas do collcgio de Páo d'Aiho O Sn. NA.SCD<E,.,.O PonTELLA :-... mas qne, em· 
achavam-se na secrelarla do governo e Linbam quanto não se fizer peran te a co.nmissiio da ca
sido remctlidns d cnmarn mnnieipal no dia 4 em rnara a prora d i'"ida não sejam dcsprcsadas as 
que a camara começou a np11ração, se estas au- I authentieas. · 
thenticas est~varn abi, a que vinha no dia 4, o ze· . Já vê, poTtanto, a camara que o parecer s ujeito 
cretariQ dtJ pre5idencia olllclar ao tabellião para ., á sua apreciação, lloje publicado, ·e feito de mo do 
remettcr-lhe certidão de :~ctas tranSGriptas eUI seu ala,.bü:ado, n~ e"Jlressão do nobre deputado pelo 
lirro' Paraná, prejudicando o meu direito. 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2310112015 17:20- Página t6 de 23 

Dec.inm te1·ceira sessão prepara.toria em f 1 t!e Der.cmbro de !878. 

O Sn. Souu. C.UWALHO: - !\iio aJJoiado. J O Sn . . :'i.\SCBtEXTO P u!ITELL.\ • . . . • todo;; n•is 
-< o Sn. :"'ASCJlLF.XT'l PoRTELLA:~ Em•olve u infr<tc· ' ""'hemos •p•c o nob;e dcJ•utado n ão c>tá de 3ccórdo 
· ção da disJlO.<i~.3o do ~cgimeoto, que n<io permit!e I com as mmlms O!.Jiulõe$: 
que a eamarn corthe~a tle meu direit•J scniít' qunudo O Sn. Ssncto »E CA..:Tno :-Xão posso c~tar nesse 

. eu tiver feito a exposição <it·al. · 
1 

ponto. . · 
·. O Sn. Sr.nc1o uP. C.\~Tno:- Ahi é •ruo ··~l:í n ma- ' O Sn. ~-'~rlmxro PonT~u.A:- Mas Jta de csl:lr 
nifesto cn~:"ano de V. Ex. : o pnree~r não cunclue / de accõrdó qunnlo ao. meu re([nerimento, <: é 
pe1a nulli!lcarão de sa11 ditllorna. i qu~ut<> por o:·a ine J•asta . Von req11crcr 1111e, 

·O Sn. N.~o.<cmExTo Pmrtl<LU .. : - o nobre dt!PU· I complclaún a comrni~~ó, l h c >eja devolvido o .va· 
tado, iatelltgentc• como é, ptide. fa~cr dc JICnderdes-~ rccer,. P_arn <fnc, SP.:;uJ.ndo->c a norma )ll'<l~crl(ll:l 
tas palavrns (a~o1a ·elirci 'mranl.:·nto tab~lliüas) t1uc no re .:-Jmc11t_o, pos~ d;tr-s~ o tlt~Llatc ural segUJn· 
seja annuJI3do o dirloma do deptt!:ltlu rill fi no-,pode dn-sc o~ mars lra•arte~ re!(tmcn~1es . 
fazer depender diotoo <ltW é de subslancia, o 1/UC é Para _Isto conto co~ o v~to tlesta augtlS[!l c~mara, 
elfeito necessario! . que nao fJ Uer o. nuo ~de !1'?-erer ~cnuo que se 

S . r- . • . r : _ m:mtc•~ha c rt' ... c:. l!~l lt) ,a dl$fW')Sitmn rc~trnt>n lnl. 
_O SR. ERGttr or; • ·-~Tno. - Bem , mas i . Ex. PreCISO courlur r·. nras antes da coudnsàu devo 

uao ruo~tra o comr ano. . rt'S!IO>la r•o digno prc!sidenlc da commissão ém 
O S:t. :-<.\SCI!IlE~To Pn-r.TRr.r •. ~ :- Jú mostrei; po;;w dorB ponte>', a r c.<tld to iios •;ÚÍtes j:í me iam pas · 

não ter con,·er!.cida o nob~e dcrutMlo. Dcsd~ qnc sanúo as ollscr,-a,õr~s que t iulla a f:~zer . 
o parecer )lropoc CJtle seJam approv{ldn~ oleH:.>oo< o sn. PmmnEXTS :- A hora est·<i adiantada . · 
contestada,; ~ Cl!L munero tal que po.,sa rnJlttír no , • . . _ , _ ,., . . 
resultndo, nao c lH'Ce1:;o qu<-~ o p~trecor diga no -~ O . :Sn; :'\ .\~Lltr:,;:n l onTR~.L.\ --::SLtto. b:u~t.\ntl~. 
lim:-<Fica ~~mcll'eitoodiplomadoSr . Portcll•• • ; Se V. _Ex. qncr, tique a drs~11ssao atltnda para 
porque, desdeq11ea e<m1ara "l'l~~"Ov~ra$ conclu~ões J anwnlw. · 
do l'nrecct•, o meu direi!o c!<t:i collocado em con- O Sn. l'u!:$tllt~TE :-Sú se a camara a>sim o 
dicões muít•• diJTerentes. I decidir. · 

C Sll. SERGIO llE CA.smo :- ~las o re~·imento é O Sn. l\.\SCt~IJ>XTO POI\TET.J~\ :- S~n~o tlc tanta 
~xpre~so. - 'i importancia as quesiÕt~ rtnc ten l~t• agitado l>erante 

· O Sn .. :'iAsCmE:-1TO PonTELL.\:- f: cXtlrts~o; e a au:;:ustn <;mmora tlo.s S t-s . tl_eputados, bem _CO~\· 
por ser c lle ex1•res.<o. J}Or me dor e~te direito, é pr·chendc ~- E~ .. n :;r. Jlres:dente d~ corrunJS."<Ul, 
qu~ eston aq ui fatigando,talvez,attene.~o uos nobros ([ tl<lnto i'eU es(lll' rto rlln ,;tra~o c Ql!~nto o de seus 
deputados, na 511:\tcnt:aç:i.n da min !Ía eausa, mas I du~nos c~llegas. mcmbr·os msuspertos da ·~lesma 
incon testavelmente f~zenuo ~f]Uilio QUC CtltCndO COI!II!_lf~Stlll, poCÍc_rm, fiCllr halltlttada·a . respeitO da 
que ó de minha obrigaçiío, aq11illo que me fez vlr elerr:ao tla l'~·ov,ncra de l'crnomlntco par3. dar 
de ruinhaprovincia a e>!::J <amar~• i~to 6, cumprir I um parecer thfl'e.ren_ te de;;su que se acha escrrpto. 
meu dever, esperando rrue eada u m saib~ cumprir Se a di$cussão tne bou>essc sido a!Jerta pelo 
o seu... · modo prescripto no regimento, qu~ mnpla gar:wtia 

O Su. Lurz FtLI~rE :-Como os in!f!Ctes . .. não lel'in ctt? 

O S ~ p d · Sei bem, e lliiO seriu preriso que o nobre detJU· 
R. • A$CtliE~To onTET.L.\: · • • •: na :>. rnars. t:<do me tivesse ntlver ti~o, que a é lle não eom-

!llas, como disse, Sr. presidente, se se cont~ a um petía, no ~ il,,n,~i<> ela dispu>iç;io rogilucu tal , tem-
de meus contendor<> -~-~ votos ncs b1S <:ondições, brro: :l(IS q ua tro 111ctnbros deputados por Pernam
que não constam nem da acl<l reuretthl:r ao prcsí- buco ,1ue elles u :io t•odhtm tomar z>artc em qual-
dente dn provincia, nem da aeL1 rcmettida á c.1mar:1 quer ,1oest:io de uructn.. . . .. . 
municip3l .. U1~1U da ac:a rcmctlida a csltl. au;.tus t."\ 
cantar3, nem d:~ certidão •tuc tenho, lllns C)ue SI\ O SR. llU.\II•~t.'E"llE ?dAr.rroo :- :\em tomaram. 
d iz que e_ons tam de uma r._•)r•idfio do talrclfi:io, O Sn. ::-1Mf-t:Uil:-1TO l'nnTEI.!·-' :- ... _ on. incidente 
quando h e• de vro1•ar I" ''' mero de 11111 c~a11r c 1 utli- . anleroor ao JUlznmcntu ; .sc1 bc111 c nao tucrepef a 
(.iial, que tenho de npre:-.cntotr u t:(JHl tniss~o, que 1 V . ..Ex. por nàtJ t(:~.l·o feita, JtOrtiUe, se o fiz~s.se, 
foi uu:a falsilicação fciw no liYrO desse Wlltlli:io I não usarh dt! ~acrtld:u!e rc).::imental, porque nc
como posso eu dcix~t· d~ <li7.cr •JUc ncss~ p:n•eccr nlmmn confcríu·llro o regimcato. J:'ort:tnto, as 
està em s utrst~ncia :1 nullitica~iiu •!c men d iplomn 1 1 obscr,·;u:ilcs <LU~ Jtz não !ivcra:J.J 110r lim censurar 

U)r Sn. Dr.n'T.\Do :~Não "i>OiRd•l, i ~~o não in- I 01 S. Ex. 
tlúe so~re o dit>lmuit do noiJrc deput;~d.r. ~ O Sn. J.rnm.\t"•> B.IIUW"'J :-~·. Ex. di$SC <JUC 

o Sn. SERGIO· DE CA;-r1w:- ~~s alleuda a fô rma. : bou\'e infrJc\,jio •lo rc;!immto. . 

o Sn. N.\ SCtliEXTO i>oHTELJ •. c-Atlen.:t.1 ~ fór nla? 1 I O Sn. 1\.t.<crln:~TO l 'oanLL.\ :- Isto Coi sohrc 
O nobre deputado mes m o SOCCõrrcn-me com aoJne!Ja Orltro }ronto. · 
expres..~o aJJropriada alambicado. , 9 Sn. Luu;u-ro B.IJIU<.JSil:-Orn, haxendoinfr:~c-

. . ' I r-:io do regimen to, o rcs}ransavel era o presidente 
O Sn. SERGIO DJ. C.\!:Tno da um arm:·tc. 1 da conunissão; e~ la.; o C•Jl\S'"l•teacia. . 

O S11. Jüsctl!F_'q() PoaTEt.LA:-Todos n•ís $'· ' O Sll. Bo.\n•!l:l: o& .MACP.OO: _:_ Os dt![lntndos 
hemos que o nol!re depul<ldo, nreznr de :m_ xili:tr·mc do Pornamhuco rroccder~•a nesta qucst1o como' 
assim com suas httes, nuxilio que lhe agradc<:o, 05 do Ceará e lfamnbão, que faziam parle tla 
e que me tem ~idG por ma i~ de nm3 ,-~z pre>tado mcsmn comrnissiio . 

. eom ~rand<l snusfatn~c mtnlla parte... o Sn. XA~!liF::<To l'onTF.Lr •. 1 : _ o nobre dept!. 
O S11. SERG)O DE C.\.STno:-e com :>. melhor t.1do, Jlresidenle da eonuni$!'i<O, disse qne ·não lhe 

vontade. / . competia provocar a questão c sim ~os quatro 
. ( 
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depumdos por Pernambuco. Certamente ; estou 
de perfeito accôrdo. Diz-se, porém, que a au
gust3 eamara dos Srs. depulados jâ tlnba resol· 
vido qu.e os quatro deputados por Pernambuco 
podiam fazer parte d3 commissão e julgar das 
ele!ç!)es dessa pro>inci3. 

Ha engano, senhores. A c3mara não resolveu 
tal causa; ao contraria , a[)enas sorteadas as 
eommissoes, o nobre dep11taiio, o Sr. Dr. Zalllii, 
impugnou o sorteio mostrando qile não podiam 
conhecer das eleiçõ~s da respectl va província os 
deputados por ella eleitos. Nessa occasião, feitas 
algu !liaS observações em sentido contrario á re
feri<la impugnação, o nobre deputado pela pro
y ineia do Paraná, o Sr. Dr. Araujo1 veia com o 
auxilio de sua memorio, com a recoroação de UIIl 
prooedente, habilitar a camara a concordar com a 
deliberação tomada pelo Sr . presidente, qnal a de 
não ser preciso resolução alguma pela.camara, 
desde q ue os precedentes, que fazia m lei, ahi est:l
vam para mostru que em casos taes os quatro 
membros da · commissão procederiam u confor
midade desses precedentes, julgando-se suspeitos 
para ser a commissão completada por outros tantos 
membros sarteados. 

0 Sa. DUAILQUE DE MACEDO :-A Mmora já de
Ci<IÍU o contrario, approvnndo os pareceres do 
Ce~rá e do ~(aranbão. 

O Sn. Luiz FILIPPE :-Para que S. Ex. dá niais 
apartes Y · 

O Sn. Bt;J.aQtm DE rtLI.CBDO :- É preciso con
test:lr estas co usa~. 

O Sn. Lmz FILIPPE :,-Já tem sido dito e re
dito. 

Recordo-me que mais de um distincto parlamen
lar wve oecasião de enunciar-se do modo por .que ' 
ora me enu.oelo e aos nobres depulados não pode · 
ficar bem recusar doutrinas defendidas por ho
mens eminentes do se11 p&rtido. Di tia um delles 
que o pensamento do legislador foi constituir 
essas grandes c~miiíissõcs não com o numero or
dinario , mas com o de nove •.•. 

O SR. BuABam:. Il:& MACEDO :-Para melhor divi-
dir o trabalho. · 

0 SR. N ., SCUlEl,TO PoRTELLA :-Não ha tal, foi 
. para melhor esclarecimento. Desde que é conhecido 
o impedimento de nm ou de alguns, cumpre proce
der-se á substituição, porque sómente o trnbal h o 
feito pcranw a commissão complela é que póde ex
primtr aquillo que a c;unara lhe commcUeu. Mas 
no caso presente, com impedimento couhecido e 
reconbecldo de quatro membros da eommlssão ca
bia proceder-se na mesma conformidade. 

Desde que apresentei " minh• e1:posição por 
escripto, começava por assim dizer o julg:unento 
·da eleiç~o de· Pernambuco. 

Cada um dos nobres deput(ldOS devia cumprir a 
declaração que havia feito, como de feito o c um
pri ram sómente em parte com a ausencia de sua 
assignntura no parecer, porque sómeute assim é que 
poderiam mostrar, eamo interessados que são na 
verifi~ção dos poderes dos dcpulados por Pernsm
buco, não receiar que estas eleições w j:\m examina
das por deputados de outras provine1as. 

Sei que se deYe confiar bast:lnte 110 juizo de 
cinco; mas não bast:l est3 confiar .. a pessoal, é 
preciso a confiança a que o regimento entrega o 
direi to e o re~imento commettc a nove aquillo que 
foi feito por cmco. 

O Sn. Bu.~nQUE n:& ~fAcEnO: -Está-se a incre· o Sn. Bo.UlQur. DE ~1.\.CE~a:-A commissão desde 
par a deputação de Pernambuco que procedeu o primeiro dia tinha resolvido por esta fórma. 
dignamente, como devia, que não tomou parte em 
nenhuma delibera~âo, nem mesmo nas questões O Sn. Lotz FILIPPE :-E nós não estamos obriga-
preliminares. dos a fazer tudo aquillo, que V. Ex. espera que 

fa~.amos . · · 
O Sn. · PnEStD:&~-rE (ao oradar):- Lembro ao 0 Sn. No~.scnG:!ITO PoRTELLA :- Nem tenho t;J l 

nobte. deputado q u_e não fiz lll:ti$ do que cumprir aspira~~ o. Parece·m" entretanto, que tinha 6550 o regunento e qne a camara nas sessões prepara- vu ..., 
torias não póde reformar 0 mesmo regimento. direito pelo juizo que rormod~ cada um dos nobres 

deput:ldos, pelo modo por que so W3nirestarnm 
O Sn. N.\SCnm.xro PonTELLA :-Som duvida. na sessão do dia 3, e especialmente na de i, qu~ndo 
Creio que este ponto não seria assâs esclnrecido aqui discuti um requerimento de informoções, 

p:~rn con~encer a quem não se quer dar por eon- nos apartes que me deram, e que, notal-o-heí -de 
vencido, mas npezar de tudo, certo como C$tOU de passagem, nào encontrei mencionados nas palavras 
defender n doutrina rlo re~imcnto, prosígo no quo então proferi. 
empenho de deixar bem claro que uão ha outro · 
modo de enlender a disposição re:timental, O Sn. Al\"Ta:sro DE S!QUEII\A :-Eu não omltti apar-

Dizem o; nobre> deputados haver procedido te algum. 
de. modo dig~to. Não J..irei que t enham procedido O Sn. Ltaz FILIPPE:-Eu não hei de votar contra 
de modo ind1gno; sustenta apenas que n iio proee- o nobre deputado. 
der3m do modo, que ea esperava e tinha razão o Sn. :<:ASCiltr.:-rro PonTELLA:-Tambem era o que 
}lnro o esperar; nem do modo por que deviam es· faltava. 
pera r todos aql!-elles, que o u-viram ao honrado Sr. 
Alves de Ar3.1llO referir o prece.dente relativo á O Sn. Ili;MlQIIE DE MACEDO:- Podia f3.Zel-o. 
pro,•iocia de S. Paulo. o Sn. XASCnm~•o PORTELLA:- Depois sim, ~gora 

O Sa. Ltr1z FILIPPE :-o preceden te do Sr. João não. A miuha q11estãoagora é este parecer wl>til ••• 
. Alfredo não lhe serve 't ala.mbica.ào. 
': OSu. N A.sctMExro PoaTRLLA :- os nobres depu- 1 O ·sa. BuAnQU~ o E M.~.eroo :-Não votaremos neste 
tados não devem seguir O> precedente; de origem ~ parecer· 
conservadora, que a este respeito não sei que haja, i O Sa. SouzA CAnvALHO :-Hei de votnr em todas 
9 s_im aceitar o:; adaptados por homens das suas I as :q~cstões de Pernambuco, excepto na m1nha 
1d~s. . 

1 

ele1çao. 
Neste ponto sigo a doutrina de itlustrcs liberaes O Sa. N.~JliENTO Poa"l'ELL.\ :-Iá vergo ao peso 

desta ~mara, que não vejo presentes. de tant:l concessão feita pela nobre coiilll!is-<ão 6 

.A. 9.-TOliO I. 
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saa honrndo presiden1e. F;~Jlecem-me ex.pressiles mesmo dia 3 em que se procedeu ao sorteio. Toi este 
com que lhes possa patenteíar todo o meu reco- impugnado pelo iHastre deputado pela Ba~ ia, o Sr. 
nheeimento. . Za.ma. Afigurou-se-me que a impug n•ção havia 

o. sn. Luii: FILZPPl':-Espero que v. E;.:_ agora sido áCeita,como era justo que o foss ·, tl tive a satis-
reconhceorã que sei 0 que é decoro. fação de ou~ ir ao mais antigo e um dos mais H

lustres parla:nenLares desla calllar;t, o ho.n:-ado 
O Sn. N.I.SCIME."fiO Pmnfll.LA:-Se quando usei ·Sr. Martinilo de Campos, que a inten•.,;io do regi

de~><~ exp<essão. entendeu V. Ex. que lh'a dirig~. mento era que as commissões se eompuzessem de 
cabe assogurar-lhe, se tanto 6 preciso. que o respei- nove membros, todos insuspeitos. O~inião era esta 
to tanto quanto me. re~peita a mim. Certo disto, não muito a11todzad:~, assim por ser e lUnciada por 
devêra S. E:.: . presumir que em qualquer parte. quem conaece tão prorun1amenteas praticas pa· la
mu:to llleno; neste recinto, the faltasse eu com tod:l tnentares, como pela occasião em q ue o foi: e ainda 
a con>ideraçiio de que V. r:x. é credor. Pademo-Ms mois, porque era a opinião por S. Ex. sustentada 
achar ••m earnpos oppostos, respeitando-nos ma- n~s se;.sões de i876--1877, cujQs annaes tive oc
tuamente. E' este o propo;íto •le que ainda me uão casião de consultar sob~c este ponto. 
des1·iei na minha vida p<tblica. Nunca nas lutas Omi tamtc.u ao no are deputado peh Paraná 
pol!Lic:is, dei cama a modificarem-se as minhas re- o honr3do ~r. Alve~ de Araujo invocar os pre
laçoes pe&soaes. cedentes firmados ao tratar-se de deirõ ·s de S. 
Obs~rvou ainda o hon,ado presidc!tle da com- Paulo. Demais, e claro qlle se disto não estivera 

mi,são n··,o se poúcr jul~ar·<JUO haja sido prete·idn bem certo, se n io esH .era iute :ram ·ate tran
a disposi<;üo regiment.ol,naqnetoca ao debate oral,, quillo, houvera d~sde logo prote;;tadl , d<lS:ie logo 
pont~;.anto, lido o pareeereacna 1do-m~ eu P''esent~ . i proposto ~ questão da illterpretação t•eg-i:nental. 
me declarára S. Ex., oor as>im me razer m·1i~ uma · se n5o o fiz, Sr. presi;!ente, foi por esperar que os 
ooneessão, ser-me dado expçnd~r então_ a, ob~erv!'- nobres deputad >S seriam os primeiros a se <h r por 
ções que me parecess~.m e •nven•~ntes a eluctd,;çao <uspeítos e ~ iledí1· sua substituiç1o. Semelbaute 
do' faclos, stm preJUl~~ do d1reuo de defander o modo .de prQceder era de certo o que con l'inba 
"'?-eu dtploma na oe<;as~ao que houvesse de ser de- l>onvesseon os OOJres deputados p:ora com a g•a1tde 
s1gn"da pela commtssao. província que represent1l, e cujos interesses julgo 

De feito, assim se dec.. Ê essa a pura verdade; estar defende!ldo, quando insto para que o seu 
e rni ;~li:í.s u primeiro a dar testemunho do que se processo eleitoral seja apreciado por j u izes ver
passára. declarando ao mes·no tempo a razão por dadeirameute especiaes. 
que não u.se~ da Jl~lav~a qc.an,Jo o nobre pres~dente o Sa. Lurz FzLrPrE :- E assim foram julgados 
da commtssao m'a qmz conce ler Es'a razao, re- pela maioria da commissao _ 
petil-~-l!ei agora. Para onim, deputado por Peruam-
buoo a commissão não e,tal'"a completa. O, Sn. N'ASCl~IEli'To POR!ELLA :-Quer V. Ex. 

O Sn. BuARQv"E llE MAcEno :- Tanibem o parecer obrigar-me a repet lr? _ . 
da commissão sobre a eleição do Rio deJ:zneiro está O Sn. J;-~rz FrLIPPE :-Nao, por_que eu ereto . que 
assi"nódo por cinc-o membros. V- Ex. J:l fez bastaJ1tes alle!>~çocs ; mas he1 ·de 

0 Sn. LIDERA.TO R\JtRozo:-Se Y. Ex. entenol ia que contestar-l~'as, se ttver occas1ao de fa li ar: . 
a commissoo não estava completa, o presidente da _ O Sn. :-<ASCiliiEKTG PonTELL~:-Ao espm to d o 
commi%iio não o podta entender assim. A m.nha :Ilustre deputado_ c·ertamente nao ~scapa que, ado
obrigar-ão estava cumprida. p~nd~s as eo_nclnsoes do parecer, pode o meu bom 

O ::ln·. ~.I.SCIME:-.-ro Ponn:LL.\ :-Já observei que dJretto pengar · · · . _ . 
não censuro 3 v. Ex. , tanloa~sim que, antes de OSR. LUizFu.:IPP>:: - liias ..:osnao o cxclu!ru03 
pedir o p2lavra, par3 snj,~itar á apr~ciação d~ ca- com a.appr~va~ao ~as _couclusoes. O que _eiit~ de
mara 0 re~u~rimenb de que se trata. cumpt·i o mon~trado e que na~ ttv~mo~ un .c'?_mm :s~ao mge
d!lver, .CJU~ me er~ imr10sto p~!o cortezia, d~ annun- reuc1a alguma corn relaçao a ele1çao de \. Ex. 
ctar a V._Ex. a ononha 1nt ·nçao. Quem aswn pro- o SR. NASCl~lE~-ro PonT!i:LtA.:-Abslen tto- mc, pvr 
eedeu, nw> podtn de cc ·t? temct• que o seu pen- emqnanto, de di<C!llir este ponto. Tomand 1 ao 
samen~•l fo~se mfielmente 1nterpretado. ass umpto de Qt\e me occupava hapoum, obser-

0 Sn. LtnERATO BARRoso:- Quero só salvar a va•·ei que, quandn o nobre presidente da co nmis
minha responsabílit.ade ; não iufri ngi o regimento. s;.1o me facul~m produzir a exposição verbal, acha-

O SR. NAscmt:xro PonrECLA:- Repilo ni;o haver ~a-se. a _commissão a juizo ~e S. b:~- de\"i~a 1nente 
diri giilo <:ensura n V. Ex.. Ante~ tive occasião de ~on;ntUlda, ~-as n.IO _pnra ~un que, ll~.te!"cs ... ~::do no 
r he r que 0 re' ' imento niio da~a raculflades JUI.,amento, nao_ po !ta_ acettar c~mo JULZe> outros 
a eco~b/e pres idec.te da eommissão ~ara fazl'r com inte ressados. JUtzes su me parccta:u tres, d'entre 
q~~ 05 J~putadas por Perna,nbuco, tão de perto in- os gue se aeha~am .P~sentes, e er am o nobre 
ter~ssaolo• nos negocias eleitoraes da prov ineis, se presrde~te d~ eo:nmtssao, _o nobre •!~pulado pelo 
de··la 3 em~u -peitos Para tauto não hilvia Y. Ex. ~l:lraullao o ~r .. Serra e o t!lustre d~putado p~la 

· r ss - 5 • mesma pro>tnCla, Sr. Franco de Sa. Para num 
poder- . _ . apezar de lhes reconheeer elevados dotes de illus-

0 Sn. BuA.IlQUE llE MA.CEno: - A questao _tmha traçi\o e de ju~ti~.a, estes trcs cavalheiros não 
sid o resolvida precedec.temente em contrano. Eu con<tituiam nem podiam constituir a commissão 
le~antei a qUP:st~o na commissão muito antes de perante a qual llavia de defender o m~u direito. 
se t ratar da ele~çla de ~c_:·nambueo .. Devo pro.Lestar Porque poi~ usar da pala~ra em t •es Clrcumstan
contra t<lilasas me:.actJdues que auv1r, e essa e uma cias? Fall3~ta para ttes, ·nao para ,nove, co1no me 
dell:l.s . · permitte e quer o regimento. Ao nobre presi-

0 SR. N.~cnrn~-r) PORTELLA:-É necessario in- dente, podia a commissão pareeer eomp!el!l; para 
sistir neste ponto, ]lata que fique bem clal'9 . No mim não o estaya; não era essa a commtssao que 
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tinba de me julgar; não tinha que fallar perante O SR. N.i.SC!lll!NTO Poatil.~: - Allegou-se que 
ella. · só hontem e não hoje me era dado reclamar ; h o n-

O Su. LmERATO BA.llRo~o :-Essa exeepção não foi tem porque estava na presença da eommissão, não 
offerecida perante a commissão. hoje porque a eommissão já deu parecer. 

o sn.. x.~scl~-,:o PorTELLA:- Nao 0 fiz, repito, O SR. LtBBRATo B.\lmazo: -Devia reclamar pe· 
Porque a commissão não estava constituída. rante a eamara quando o parecer foi apresentado-e 

lido na mesa. 

hr~s~~l':~~1~ ~Í;:;g~o~;-ce~~~ci~%-us~~- mem· co~sa~B. NAScrME~To PoRTELLA.: -Isto é outra 

0 SB.. NA.SCiliE~"'rO POJ:\TELLA :- Admitia V· Ex~ 0 SR. LinERATO BARBOZO : - Se considerava a 
que eu tinha usado da paluvta nesse momento: commissão incolllpl~ta devia apresentar sua ex
estaria acaso satisfeita a pr~scripção legal? Não. cepção. 
Qu3lldo o regimento estabelecei! discussão oral, 0 Sn. N.A.scruExTo PoR-ri:LLA :-Só se póde apre
não o rez sómente no imeresse dos que houvessem sentar excepção perante poder que se·aclla consti· 
de Jmgnar por direitos contestados, sim no inte- tuido. Desde que para mim não hav ia comm issão 
resse d<!' mesma commissão,de t~a camara, de constituída, e não a· havia porque deputados !K)r 
qualquer cidadão <!.ue queira assisllr ao debate. Pernambuco não eram ne m podiam se r juizes 

O Sa. LIBER.A.TO B.uu~ozo :-Qualquer cidadão meus; desde que dous membros da com m.iss~o se 
qtw tenha requerido. ac~avam ausentes, aos tres não podia eu reconb.e-

0 Sn. NASOIMJ!mo PoaTELLA. :-Ao deputado não cer direitos que só á coTumíssão competiam. Como 
é preciso requerer, como a outro cidadão. Mas como sujeitar-lhes a excep~~o~ Para. que, se a não podiom 
poderia aque!Ie on este comparecer' para ou>ir o julgar' 
debate, não tendo sido este annunciado? De que O SR. LrnER.A.TO B.umoso: -V. Ex. é advogado 
valeria a publicidade sem o pre'lio :mnuncio 1 Eis muito distincto e sahc perfeitamente que ha ex
porque alllrmo, sem receio de ~~ria contestação, não cepção por suspeição. 
llaverem ~ido devidamente respeitadas as formulas O·Sn. NASCIME~'TO POI\TELLA.:-Attend.' V. Ex. a 
que o regimento prestaheleceu para se~urança do que a suspeição já tinha sido ar~uida sem que os 
direito. A!li não devia eu usar da pala>ra, e se nobres deputados de Purnambuco noclamassem, e 
della w;a.sse, o faria inconvenientemente. ' reconhecerá que eu não podia cantar qoe elles 

O SR. LtBER.A.To BA~~aozo:- Podia-se até ter deh:assem de pro"eder de modo q ue, como era 
discutido a parte contestada por V. Ex. perante justo, fossem substituídos. A ell~, não a v. Ex., 
a commissüo. cnbía promover a subsiiluição. · · 

O SR. NA.sclnmo PORTELLA:- Para v. Ex. Perante comm'ssão não constituída, não me 
podiahavereommissãoconstituida,pois considerava eorria o dever de reclamar o que ora reclamo. Era 
idoneos os quatro deputados por Pernambuco para apenas perante tres membros. da tommissão sor· 
se razerem de meus juizes; para mim, a commissão teada que me c·1ber~a f.,Jlar , v1stoaebarem-se dons 
não estava completa, não eraa commissão de que 0 , ausentes, e s~r~l!l _quaLro deput~dos por Pern~-
re~imento cogitou , buco, queahas Ja tmharn declarado nao J ulgar tam 

o • 1 do processo eleitnral da província. A q ue poder 
O Sn. LIB!!R.HO BARRazo: - V. E::t. n:io r ecla· sujeitaria eu a excepção? 

mou contra Isso. Observou-se tamuem que devêra a excep~ão ser 
O Sa. N.~scrME~"ro Pon-reu .. ~ :- Perdôe-me V. apresentada ao ser o ~arcccr deposto na mesa; mas 

Ex. En não podia deixar de considerar incomplata onde está no regimento a disposição q ue o deter· 
a commissfio ; não podia reclamar perante uma mina~ 
commi,são que se não acha>a constitni~a. Se o Ainda se disse não caber a excepçãopor já ter sido 
fiz era, quem resolveria sobre a excepção? P!!-bli~ado ~ parecer. ~···do par~ ordem tio dia ; mas 

O Sn.. LtaEnATO BA.Rnozo: _ Subinetteria :; deci- nao ~ !K)Ssr~e l queJa tenh.a stdo dado par~ o rdem 
são da casa. do dta; serJa uma. nova mfracGãO do regtmen19, 

que o honrado presidente da camara de certO nao 
_O Sn. N.\SClliiE~o PoRTELL.\ : - Mas creio que commetleria. · 

nao e outra causa que estou fazendo. o r egimento diz expressamente que só depois 
O Sn. LtBEMTo BA.RRozo:-Já não póde fazer. de 2~ horas da publicação do parecer, niio apenas 
0 s N · p . E · n~ jornal da casa, mas o•m av ulso devidamente dis-

R. A.SCI!IIENT<! ORTELL.': .- xammemos este tribnidos, será elle dado para ordem do dia. Ora,· 
ponto, que t!'.m sua •mportancta · publicado hoje o parecer, como foi, só amanhã 

O Sn . 'PRESIII>:N'l'E :-Previno ao nobre deputado pó de ser dado para ordem da dia. Se pelo regimento 
que faltam poucos minutos para dar a hora. o mesmo p.trecer não pó de estru: na ordem, do dia; 

O Sn. NAscmB~"ro PORTELLA :-Quando v. Ex. se, conseguin~ement0 a ~amara n~o póde conhecer 
entender deixarei a tribuna ; mas ao metias per. de,Je por. me!o de I'OEaçao, a "ll rehmmat que apre· 
mitta-rne responder ao aparte do nobre deputado . sent~ esta mwto em ordem, mmtoa tempo de serre-

OS L B E. . 'nh. solv1da . 
. R. mrmATo Anno•o :- ~st~ mesm~ so-t1 .a Aceresce, Sr _ presidente, que, com referencia á 

cabtm,;n?J •Jnando o parecer fot hdo, e_nao depo1s outra questão por mim agitaâ:l. perante 3 camara, 
de publtcado e dado para a ordem do dta. jámais seria competente a commtSBão para ju lgar. 

O SR. N.\SCIMID<"ro PoRTELLA : _A mesma recla-~ Refiro-me á questão_ de se marcar dia para o debate 
nl3<;ão... OI?l,_ debate que. nuo se deu, aprese~tando.a eom-

mtss;,o, apezar d1sto, o sen parecer. E questão esta 
.. O_ Sa .. LtBERATO BARRoso:- E' mais uma eon· que entende eom o cumprimento de prescripção 
cessao fetta á v. El(. regimental ; o motivo ó, pois, s o.fticiente para que a 
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camara !a~a voltar o parecer á commissiío, não só I O SR. NASCilol&~--ro PoRTELLA.;- O nobre deputa.do. 
paraqueestaseeomplete,sorceando-sequatrodepu- sem duvi(b, r~nbece que m'llito mais 1mporta 
ta dos que substituam os saspeitos, como para que, infringir uma disposição regimental do que deixar 
devolvido o pare- á commissão as$irn completada,- de :tpreciar documentos. · 
possam os novos membros tomar conhecimento da Em outra occasi1lo, creio que em refereneia :i 
materl3, após o. debate .prescripto . pelo regimento. eleição de Igru~ssü, o nobre deput:ldo, o Sr _ Silveira 

Quero ser julgado, Sr. presidente, na eonCormi- Martins, procedeu de modo identico. O parecer 
dade do regimento, com as ~rantias que elle estava publicado, e, se me não falha a memoria, r e· 
prestabeleceu. Onero a commissão qual-o regi- solvau-sc, a requerimento de S. Ex., adio r a mate· 
mento a quer ; quero que os nove membros que a ira. Ainda me recordo de outro parecer, apresentado 
deve!D compôr, possam ser verdadeiros juizes da em 1876 pela commissão encarregada de discri
eleição de Pernombuco; que; tomando conheci- minar os diplomas contestados dos nao contestados. 
mento da e:tpo5ição eseripta que fiz, dêm logar Publicado esse parecer, o nobre deputado por 
á demonstração que me compete de cada um dos S. Paulo,o Sr. hlartim Francisco. requereu fosse elle 
pontos da contestação offereciila. . de-.olvido á commissão, porque, bem como se havia 

Formem no depois aquelles deputados o sen jui· julgodo contes tudo o seu diploma e duviclosa a su~ 
zo, etaborem o seu parecer, tragam-no ao conheci- elei~.ão, assirtJO se devia eonsidernr outro d iploma 
men.to ~a cnmara ~r:"- qu~ esta decida como julgar em identicas con dições. 
de JUsllça. Cumpnra asslD). o seu dcv:cr, eo~o eu o sn. SERGIO o:& c.,s-rno ;-E a caruar:~ ;~nnuiu :10 
cumpr~ o ~eu ; antes, porem, q~e ~eJa x:cspetta(),a pedido do sr. Martim Francisco ~ 
esta dtspos•ção, antes que a comnussao SCJa constl-
tuida na fôrma do regimento, ante.; que esta com- O Sn: NASCIME~"To PonTELLA.: -AllPr"?V~u o se!l 
missão completada abra espaço, como deve, ao de· r~querunento, r esolvendo que a comnussuo corn-
bate oral g:~sse o pnrecer. 

· · · ·. .E' esse m esmo direito, tant3s vezes reconhecido, 
(Ha um aparte.) que ag-ornprocuro fazer valer, ao pedir. que a com-

0 Sll. :'iAScll!E~"TO PORTELLA; - Ouçam-se os 
interessados: e não só :iquelles que ti\·erem direitos 

. proprios a fazer valer, como 5. gualqucr cidadão 
que o requeira, raculte-se assistir a discussão. 

Sem isto, a commissão não . póde dar 1/areeer, 
não póde propor as bases de um veruade•ro jo.l
gamento, porque ex:~hie ll$Clarecimentos que o 
regimento quiz que os juizes tivessem, esclareci-
mentos que lhes deYe provir do debate. · 

O Sn. SE:llcro nr:; CAsrao :-É maleria veneida ; o 
parecer foi publicado .•. 

O SR. NJJicr~IENTO PonTELLA: - N~o basta oue 
tosse publicado, nem seda est.~ a primeira vêz, 
que a requerimento de um dos seus membros, re
solvesse a camnra reenviar um p3recer ;i commissiio. 

O Sn. SERGIO DE CAsrno :-Em outros casos. 
O 811. N.,SClll~--ro PonTJ>LU. : -Em C:JSos idcn

ticos. 
O Sn. SERClO DE CAsmo :-Não me recordo. 
O Sn. NASC!li!El\"TO PonTELL,\ ; -Recordo-me eu 

do que. se den aqui n respeito de u ma elci<;ão da 
!reguez1a de Pnssa· Tres .... 

O Sn. SEM to DE C.\STJ\0 :-PareccNs parciaes _ .. 
O Sa. NA..SCtME>To PoRTELLA:- P:~rccer geral, 

versando sobre a c1elção da província do Rio de Ja
neiro. 

O illustrc ex-deputado por aquel!a província, o 
Sr. Cunha Leitão, requereuqne fosse de'i"olvidoo 
parecer á eommissào l?nra ser attendido um docu
mento que apresentava acerca daquella fre:;nezia .. • 

0 SR. SERGIO DB C.>.STI\0 :-Depois de publicado 
o parecer. 

O Sn. N.\.SCI!Il!I.'ITO PosTELLA. : - Assfm cnmo 
lloje. E a commissão. apressou·se em requerer 
ella propria, que ficasse· nesta ])arte adiado o 
parecer . ... 

O SR. Smcw DE CAsTRo:- Porl)ue não linha to· 
mado conbecimento dos documentos ; um motivo 
de ordem superior. 

missão se cowplell! na fõrma do reghnento. · 
Tenho por da mais abusado da attenção da C3l!laf:t, 

e tnlvez me haja escapado alguma expressiio de que 
não Us."lria inteocionalmentc. Não é, jlOrém, o 
meu desejo mo!estar a <tuem quer que SeJa. 

Tenho consciencia de haver cumprido um de
ver e eonllo que a augusta camnra dos Srs. 
deputados Yir:í em auxilio daquillo que reputo, 
c c direito sagrado; vira em soccorro da disposição 
regimental, que me parece ter sido ofTendidn ; virá 
resnlvar garantias que me parece não terem sido 
guardadas. 

Approvando o requerimento sujeito, a camara 
habilitará a commfsslio, e a si mesma se babllitnrá 
paro julgar com toda justiça aquillo quo ou, ndver
sario político da quasi unanimidade, senão da 
unanimidade da cama r~, tenho direito de esperar. 

Digo que tenho o direito de esperar, porque apezar 
da divergencla política, do antagonismo em que 
me acho eom a tal quru;i unanimidooe da camarn, 
bn un1 pensamento em que estamos de accôrdo ; 
c é que a camara dos dCJIUtndo<, ainda mesmo em 
sessão preparatori~. em tribunal de justiça como se 
acha constituída, não tem que distinguir a cõr 
t>olitica deste ou daquelle diploma, mas lã o romcnte 
de a]l])licar a lei, que regula a fórma da verificacão 
dos poderes. 

Se eu não estivesse conYencido disto, tcr.me-h ia 
poupado ao desagrado de ser ouvido·nesle recinto; 
ter·me·bia poupaâo aos encommodos de uma viagem 
e a tudo quanto é nat ural que acompanhe a quem 
se apresenta nas condições em que me acllo. Teria 
ficado na provincin, aguardando o resnlt:ldo final . 

Se aqui compareci, é porque tenho convicç.3o de 
que sou representante da minha província, tão 
legitimo, como o mais legitimo dos seus represen
tantes. Se aqui compareci é porque tenho a convic
ção de <rue posso em oeea.sião opportuu9, dar :1 
prov:1 dcmonstrad.~ de que a minha elei9ão é a mais 
valiosa, de que meu direito está perfettamenle no 
caso de ser reconhecido pela eamara dos Srs. de· 
putndos. 

OSn. Pn&StOE!I"TE :"-Tem a palavra o Sr. Buar· 
que de Macedo. 
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O Ss. BuA!lQUB ni;: ll.\c&DO :-Como não se discute 
o parecer desislo da palavra para votar-se. 

O Sa. PRESJDEN"IE.-Está encerrada a discussão. 
0 SR. FRANCO DE S.\ :-Peço a p~lavt·a. 
O Sa. PRESros::-.-rE :-Já declarei encerrada. a dis· 

cnssiio. 
O Sn. Fn.umo lll!; SÁ:-Mas o Sr. Buarque de 

Macedo não estava com a vala,•ra' 
O SR. PnESlD&N"IE:-Deslstin para votar-se. 
O Sn. Fn.<Nco DE Si:-Entendo que de~ois do . 

al'l'J.IllaS declarações feitas pelo Sr. Dr. l ortella 
havia necessidade de que um membro da com· 
missão viesse ainda expender alguma cousa ares· 
peito. . 

Suppunba qne tivesse a palavra o Sr. Buarque de 
Maeeao, mas sabendo que S. Ex. havia desistido da . 
palavra que pedira eu desejava ditcr algnmas 
palavras, deixo )lorém de fazel·o por Y. '&x. 
declarar ter encerrado a discussão. 

O Ss. NASCJ:Ill:~"TO ·PORTELL.'I. (pela ardem):
Creio haver disposição re:;lmen.ta.l qll:e Ci.xa o 
nWilero com que em sessões preparatonas podem 
ser votados os requerimentos. Requeiro a V. Ex:. que 
se digne verificar se está presente esse numero 
leg~l. 

Ha para o meu requerimento razão muitoespecial . 
Aberto o debate como foi, tomando as proporções 
que tomou1 tendo al9uns nobres deputados ouvido 
a V. Ex. dtzer que ja esta.V3 dada a hora, é possível 
que esperassem que a discussão não se encerrasse 
hoje e prosegu.isse amanhã, porqne· como mnlto 
bem disse o nobre deputado que acabou de !allar, 
não era licito esperar que a dtseussão se encerrasse 
sem que algum outro membro da commissão occu
passe a attcnção da camara, dando explicações 
que pudessem oriental-a sobro a resolnção final a 
tomar. · 

NÓs não ouvimos V. Ex. declarar encerrada a 
discus..<ão, mas devendo est3r como estamos pela 
declara•·ão que V. Ex. ba pouco fez, torna-se ne
cessarió c até indispensavel qne Y. E:.. verifique 
se ha .nuntero legal. 

O Sn. PnESIDt:oJTE roga aos Srs. deputados que 
tomem. os seus ~ssentos para se poder proceder ú 
verificação , e dedara acharem-se presentes 21 
membros, numero elÚgido pelo regimento. 

O Sn. NASCI:IIE~-ro PonrEI.t.\(pelaordem):-V. E:c· 
não póde contar o meu voto nem o do meu illustre 
cont.lndor. 

Lll Sn. D EPUrADO:- O mgimenLo não <listinguc. 
O Sn·. ~-\SCUU!>i-roPonTELL.<:-Ê est.1 uma questão 

regimental de alto alcance ; desde que o re(pmento 
não me dá o direito de voto, como posso ser can
tado como presente ? 

O Sn. SEnGIO in;: C.~STno :-Não ha duvida alguma 
de que não l\Õde votar. 

... O Sa. NAscrm:n-o PoRTni.A. : - Ha, portanto, 
presentes apenas t9 Srs. deputado~. 

"O Sn. Pll8SJDE~"TE :-Tem razão o nobre depu
tAdo ; ainda que pelo regimento o nobre deputado 
possa disc11tir negocias relativos :i eleição <hl sua 
llro,·incia., nãll póde . toda,·ia votar, e por is5:0 
aehando·se presentes apenas !9 Srs. deputados fica 
a ~otação :~diada p:tra a sessão de amanhã. 

Não havendo mais quem pedlsse a palavra é 
encerrada a discussão e adiada a- vobçilo por falta 
de numero sUIIiciente de Srs. depntados. 

Vem á mesa, são lidos e vão a imprimir os 
seguintes : · 

PARECERES DA~-· CO~!MISSÃO DE Di"QUERITO. 

ELEl~ÀO DE 5111\GIP&, 

. A 2. • commissão de inq11erito, tendo examinado 
as actas e rnl is papeis relativos .ás ultimas eleições. 
a q11e se pro~aett na proviilcia de Sergipe, passa 
n dar sobre ellas·o seu parecer. 

Fizeram-se com as formalidades legnes e sem 
qne ao conhecimento da commissão tenha chegado 
reclamação al:;nma as eleições primarias nas se· 
guintes parocbias : · ' . •· 

Ilb.a do Ouro, Propriá, Pacatuba, Capella, Nossa 
Senlwra das DOres, Japaratu.[)a, Rosario do C a ttete, 
Santo Amaro,. Dlvlna Pastora, Siriry, Itabaianna, 
Campo de Brito, Aracaju, Soccorro, S. Cbristovão, 
Itaporanga, Arauá, Lagarto, Boquim c Itabaian· 
ninlla.. 

Nas . parochias de Maroim, Villa Nova, Espírito 
Santo, Santa Luzia, ~Ot.(l()s do Rio Real e Simão · 
Dias houve duplicatas. 

A camara rounieipal da villa do Riachão 0nviou 
uma representação contra a elegibilidade de quatro 
cidadãos da rospectil•a parocllin, ~~ qnaes foram 
alli votados para supplentes de <Jlc!tores . Nenhuma 
outra reclnma~.lio contra a vaHdade d3 eleição 
desta paroch i:c foi presente á eon missão. . · 

Sobre as duplicatas que se deram naqucllas seis 
parochias ha o seguinte : 

Parochia. de Marcim. 

Foram presentes á commissão as acros de du~ 
el eições, uma feita na igreja matriz e outra na 
cap~lla de S. Vicente. · 

Na eleir.ão da matriz presidiu á organização da 
me~ parochial o tenente-coronel Manoel José de 
Andrnâe, 3. • juiz de paz da fre:;uezia d3 Capclla, 
e fora eleito presidente da I]J.esa o tcncnte-eoronel 
João de .\guiar Boto llarros. Consta da acta que 
por abandono dos juizes de paz, eteitores e sup· 
plentes destes, fez-se a eleição snm o seu concurso. 

Presidiu :í organizar.íio da mesa para a eleição 
que se diz feiro na capella de S. Yicente o L • juiz 
de pn. Alle:;a·se na acla respectivo que não se 
procedeu a est:l eleição na igreja motriz por terem 
o j u.iz de par, eleitores c supplentes sido repellidos 
pela forç;~ pnblica, qne cercava o ediJicio hem 
JlOmo a casa da .eamara municipal e a capella da 
Boa Hora. 

Depois de organizada a mesa parocllial, c sob o 
fundamento de ter sido levnnlado o cerco da casa 
da camara continuaram nella os trabalhos. 

Con:;iderando, á vista dos documentos que Coram 
presentes : 

. t. • Que não honve inlervenção indebila da força · 
publica ; • 

iL • Qo.e os jui~es de paz, eleitores c supplentes 
de.eleitores da pnrochia de Maroim abstil'eram-se 
do pleito eleitoral ; 

3 . • Qo.e nem na cape lia de S. Vicente, nem 
uo paço da cam:;ra municipal compareceu pesson 
alguma nos dlas mencionados n:~s actas, para fa zer· 

' se a eleição ; cumprindo observar que o tenente
coronel Boto Barros, qne presidin á eleição da 
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matriz, é o proprietario da capella ~e S. Vicente 
e jurou. qne durante o proces!'O ele1toral sempre 
teve comsígo as chaves da referida capella, onde 
ningucm_ fóra trotar de eleiçõe;; ; . 

4. o Que é cabal a prova do que na paroehta de 
Maroi m não se fez outra eleição além da quo teve 
lo:rar na igreja 1natriz; . _ 

iô. • Finalmente que esta ele1çao, achando-sere· 
vestid3 das formalidades legaes, é a comnlissão de 
parecer que seja approvada. 

Vil/a Not'a. 

Apresentam~se tambem. duas eleições . nest~ pa· 
roch ia, ul!la feita na matriz sob a pres,dencta do 
3. • juiz de pa., acompanhado do respectivo esc ri· 
viio ; outra figurada em uma ~asa particular sob 
a presidencia do 1. • juiz de p~z que nomeou um 
escrivão ad hoc pam os tr-.iDalhos competentes. 

N:.s ~c ta• da eleicão p·residida pelo L o ju.iz de 
paz pretende-se justificar a irregularidade de ser 
ella feita em casa particular a pretexto de acha· 
rem-se a matriz c a casa da camar"' cercadas por 
soldados de policia. c fechada umn outra ia:rcja, 
apoiando-se essas allegações com umn justifi~a~ão 
em publíca-fórma que acompanha as ditas actas. 

linidade desta duplicata : cum.vrindo por isso que 
sejaapprovada a legitima eleição feita na matriz e 
presidida pelo i.• juiz de paz. 

SantrJ Luzia. 

Fez-se a elciçíio na igreja matriz, presid!ndo-a o 
~.·juiz de paz. 

Apresentam· se, porém, actas de outra eleição 
feita na casa da eamara municipal sob a presideneia 
do L' juiz de paz. 

Allega ·~e por parte desta que a i17eja fõra cer
cada e im.pedid·JS de nell~ entrarem o di to L• juiz 
de paz e al"!lns eleitores, afim de ser organizada a 
mesa parochial e pro seguir-se nos trabalhos eldto
raes_ 

· Alleg:a-se pelo lado opposto, com documentos 
concludentes : . 

i.• Que o i.• jolz de paz não se apresentou no dia 
2 de Ago~to á hora ntarcada parn a organização 
da mesa; 

2. • Que só comrareceu 30 meio dia acompanhado 
de alguns eleitores, g!lando o !k. o juiz de paz Ali pio 
Calazans tinha assumido a presidencia e procedido 
á or ..!anízação da mesa; · 

3. • Que não consta haver-se feito eleição alguma 
na. casa da catna··a municipal; tendo-se reunido 
al::rumas pessoas P<•ra esse fim em casa do Dr. juiz 
municipal do ter!llo. · 

.Entende a~ com missão qne deve ser approYada a 
elei!{ào feita na matriz. 

Consta entretanto dessas mesmas actas que o 
L • juiz de paz João Alves Tojal teve ingresso na 
matri~, onde se achava o lk juiz de direito da 
comarca, com o qual conf~renciou, não se com· 
prebendendo porque não organizou nlli mesmo a 
mesa parochial. Demais a justificação de que se 
tra ta não tem valor jurídico por não ter sido citado Can1pos. 
para assistir a ella o promotor publico da comarca Apresentam-se tamhem actas de duas eleições 
nem os interessados ·no pleito eleitoral, isto é, os nesta parochi~; uma feita na igreja matriz sob a 
membros da mesa parochü1l da eleição feit3 na presiclencía do 3. u juiz de paz da paroch.i:l de It.a
matriz. poranga, Thom~ da Fraga Pimentel ; outra em 

Um attestado do juiz municipal tambem nprescn- casa do tenente-coronel Luiz Antonio da Costa e 
tado em publica-fôrma resente-se de porciolidade Mello, sob pretexto de se acharem cercadas a igreja 
em favor dos reclamantes que allegam ter O 1.• jui~ matriz e a casa da camara municipal, allegacões 
de paz procurado o nwsmo juiz municipal para que não se acham corroboradas com pro;·as que 
acco~darcm sobre o log;ar em que se devia fazer a as tornem verosi:neis ; pelo que e ainda m~is, á 
eleido: sendo além disso o referido altestado con- vista de um attestado muito positivo do parocho 
cebiil.o ém termos tão vagos ·c gene ricos que por 
elle >e não pó de fazer obra para concluir pela da freguezia, affirmando a veracidade d.~ eleição da 
veracidade das alle:rações sobre vícios e outros ~atri2 e ~e_ci~··~ndo qne ~ parciali~d~ a Q~Ie per
factos arguídos contra a eleiçiio da matriz. ence 0 i· J mz ~ paz I ?se Antonio e ~ou:u Ramos 

P:m1 tornar v:ilida. estn eleiç"o presidida pelo ! absteve.~e .do pl~t!O .~l';toral, na esperança d~ uma 
3.• juiz de paz Ovidio B3 ptista Valladão forom ex- partilha, e a. c~.nmissao de pa~ecer que s~p a~
hiilídos per;•nte a commíssão documentos autilen- pro_v~da a ele•çao fo•Jta na matnz sob a pres1dcncm 
ticos provando : do JUIZ do paz de ltaporanga. 

L • Que nem a casa da cam:..~a nem a matriz foram SinW,o Dia-s. 
cercada~ por forca publica ; . _ . 

j!_• Que o :I." juiz de P~?- este,~e na tpalriz com D~as ele1çoe~ se apresentam_ disputando a prefe-
alp:uns eleitores ~m mamr~..starem deseJos de orga- ' re~c~a~ uma feita na matriZ sob a _preoidencl'!- do 
ni.%arem a mesa _paroellial ; 'i 2. JU.IZ de P:"' d? Campo elo Br1to,, ra.nc,sco 

3. • Que .i ele11(iio que se fi:;ura presidida pelo Antomo de Passo~, outra que se d1z ~e I ta na o~~ 
1.• juiz de paz nao compareceu um só votante. ela camara. mun1c1pal sob a pres1denc1a d_o L JUIZ 

. . _ . de paz Jose Anton•o da Rocha. 
Pelo que, e. a_ OO~IlllSSao de parecer que S!!Jn n~- Prova-se por uma justificação dos interessados 

pro>ad~ ~ eletçao fetta na: maL~'" su~ a pres1dencta na. L •, que os protog· •nistas da :! . • abstiveram-se 
do 3.' JWZ de paz Baptista ~ alladao. completamente de intervir no processo eleitoral· 

CID Vista do <lUol llarece ;Í commissao que deve ser 
appro;-:lda a ele ção presidida pelo juiz de paz do Bspirito Santo. 

Foram presentes á eommissão duas actas, uma Campo do Brito. 
da eleição feita na igreja matriz sob a presidencia A reclamação ~a romara municipal da vllla do 
do L ' JU.iz de paz; outra da deição evidentemente I Riachão deve ser cn,·iada ao governo para qno 
simula~~ sob a presidencia do~-· juiz de paz. sobre e lia se exija informa~ito do presideute da 

Pelo mquerito a que mandou proceder o presi· provincia, afim de providenciar-se, eomo fi• r de Jel, 
dente da província, e foi rcmettido á camara dos suspendendo-se o conhecimento da elei~ão dos 
Srs. deputados, como é fôra de duvida a clandes- cidadãos a que ella se refere. • 
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As aetas dos collegios eleitoraes estão revestidas 
das formalidades lega.es. 

Concluindo, é a commissão de_pareet~: 

Ex~minadas as actas e oonfrotltadls com os 
documentos apresentados, entende a eommissão o 
seguinte: · 

Parockia de · Nossa Senhora da Rosario do Espirit o 
SaniO.-

i. 0 Que sejam approvadas a3 eleições primarias 
a que se proeedeu nas seguinte; parochias da 
província de Sergipe :-Ilha tlo 01ll'o, Propriá, 
Pacatuba,.C.,pella,NossaSenhoradas Oores, Iapara. Nesta parochia dcu·se duplicata no d ia 3 de 
tuba, Rosario do Cattete, Santo Amaro; Di~iM Agosto pelo motivo exarado na aeta :la mesa paro
Pastora, 8iri~y. Il30alauna, Campo do Brito, chia! organizada pelo a .• juh de paz loa.luim Pinto 
Arncaj ú, s oceorro, S. Chri<to "lão, Itaporonga, de Sant'Anna, aile~and •J qne quando CoHtsegui
Aroua, Laga rto, Hoquim, Riaeb.ão, e It>baiaouinho; ram entrar na igreja matriz, ás lO borns lia :na·th.ã., 

2 . • Que sejam 1gualmente approvadas :~ s elei· qúe se pregume pela o;io deelaraeio da h .ora na 
!)i)es das parochias : de Maroim, a que foi Mto na neta, a mosa or;;-aniz1da no dia 2 do re··erid.) mez 
m atriz, soo a presideneia do 3_ o juiz de pa?. do fre- tinha furtlvame:tte entra:lo na mesma m ot ril antes 
gneziada Ca~ella; de VIUa Nova, a q ue foi iglltll· da horn marcada, forçando uma dos portas Ja;eraes 
mente reita na matriz, sob a presideocia do 3." juiz j á tendo coocluido a primeira c hamada e e<tandÓ 
de paz ãa meso1a parocbia; do Espírito Santo, a a urna cheia de cedula~ por ter ha.ttdo o conctll'So 
quo tambem se fez na matriz, presidindo-a 0 L • do povo, e qll.e nestas ClrcumstancJas fóra organi· 
juiz de paz ; de Santa Luzia, a que foi feita na 1 zada outra mesa parocllial. 
m atriz pelo ~. • juiz de paz ; de Campos, n que foi A commissiio entende que esta falta não a:rtori. 
presidida pelo a.• juiz de p•z de Itaporanga na zava a organizaçãll lle n ·na se~unda m~sa. e, ape. 
igreja ffi jtriz ; de Simão Dias, n que foi pr~sidida nas, dava Ioga r a reclamação e protesto pelos meios 
pelo juiz do paz do campo do Brito; l~gaes contra as irregularidades o o. nuUidadcs do 

3 .• Que se mande r esvonsabihsnr os autores proc,sso eleitoral, pelo que não se juigu hab:Jitada 
da falsa eleição da paroehia uo E~pirito Santo ; a dar parecer na au>enc1a de documentos, limilán· 

• 1!.• Fin, Jmeote que, não se olferecendo du·.,ida do-se a pedir novas in rormações. 
- alguma ll 11anto :i legitimidade . dos -diplomas expe· Parocliia àe BeMvente. 

didus pe.a c~mara apuraJora, ainda mesmo que 
dos ci<hd;ios eleitos se descontem os votos que 
obtiveram nas eleições conte<tadas, sejam reconhe· · 
cidos e declarados depabodos pela provincb de 
Serg ipe os Srs. Barão da Estancia, Sancho de 
Barros Pimentel, Ioão José do :Monte e Graciliano 

.Aristides do Prado Pimen teL 
Sala das sessões do 2.• commissão de inquento 

em lO de Dezembro de i8i8.- Joaquim Bmto de 
Souza .4ndrade, relator.- Amaro Carneiro Be· 
zen a Cavawanti.- Marianno Joaquim da Silva. -
Se>'!JW Pra1ocioco de Sou.::a Castr o. - José CCUJta>w 
dos Santos.- TIW1f!4z Pompeu de &ntza Braz i!.
Joiio de Souza Me!lo e AlviJn.- Manoel Vicet1te de 
Magalliiies. 

2LEiçÃO DO ES?IR!TO S.U"TO. 

A 2.• com missão, tendo examinado as actns d:ls 
eleições pnmarias e secundaria~ da prcYínci:~ do 
Esptrito Saulo, vem a presentar o resu1t.1do de 
seu traballlO c o seu p:~reeer sobre as referidas 
elei~õ..s. 

A província do Espírito Santo comprchende i :i 
par.,ctins e 6 collegios com 202 eleitores. 

E :n todas as pnrocbias tiveram lo"ar os eleições 
primarias, ;i e:wepção das paroel\ias de Santa ltabei 
e .do AldeiaD?ento Affonsino Jlor não estarem pro~ 
VJdas canomcamente. _ 

Na pal'ochia de Bene~·ente a .dupii~ata teve Jogar 
no dia 6 de Agosto por occasião de a bandonar a 
igreja matriz a !U6S3 paroehial 0\9~DiZ<J Ja UO dia2, 
e presidida pelo úr. Heliodbr .. JosG da Sih·a, sob · -
pretexto de estar coacta. · 

Orgaohada a nova mesa pelo 3. • jnlz de w 
porque nenhum dos eleitos no ~ia 2 annuiu 1t0 
convite que lhes fizeram os votantes, pros-·gui· 
ram os trabalho> e!eitoraes nos me,mos livr~ e 
n .o mesmo logar, sem mais inc idente algum,- eous· 
t:Jndo dias depois que os mesarios gue a~:mdona· 
raro a matr1z, figura:n em outra eleiç.ão, da qual 
mandara m actas, que fora m presente> á com· 
missão. 

O reclamante juntou o documento do n. • 19, que 
veio contestar a aeta da e •ei<ião. cuja approv~ção 
pede, porque constando das actas que a el~ição 
prcsidoda pe!o Dr. He!iodoro !õr ·; feito no paço 
<In camar:J. muciciJ;lill, pelo docume nto cilado, 
rorneci<lo pelo pre.~•dente da camar:~ , ver ifica-se 
que fõra e !la feita em uma casa particular . 

A' vista do exposto, e do ~ais que das 1cta;; e 
documentos con<ta; é (f commissão de p:1recer, 
que se rej ~i te a eleição presidida pelo Or. lfelio· 
doro Silva como simulada, e sej a a)1provado a qne 
se fez na igreja matriz presid'da pelo eidadao 
Manoel Ioaquim ferreira da Silva. · 

Hou~eram duplicatas de eleições primarias na 1 
parocll•a de Nossa Senhor,l do Rosario do Espírito 
Santo, e na de Benevente. 

Parochia de S. Jlí!)Ull do V rodo. 

Pretendeu o recl •mante provar que as actas 
da eleição desta parochia foram lavradas fóra da 
Igreja watriz. - ·· 

X o d:a d tJSignado aos interessados, seus advoga
dos ou procuradores para offerecerem sw..s expos i
çõe; a respeito do processo eleitoral, unicamente 
foram pr<!Sentes duas petiçõe,; a~si:rnados pelo 
Dr. Yizael F~rreir:l. Penna, instrui das com varios 
documentos sobre as eleições das parocbias de 
S. Migll<li do y ~a do, de lklnev_ente, e de Gunrapary; 
de-t>•s expo>•çoes deu-se VISta ao candidato ·nr. 
Hórt~ de Araujo, que apresentou diyersos doeu· 
roentos em contestação ao allega.do nas duas 
exposições. 

Os doc(lmentos oiTereeidos pelo reclamante, além 
de graciosos, são contrariados pelo que consta dos 
aetas e por outros documentos presentes á com· 
missão. 

Oceorre mais, que procedendo-se nesta parochla 
eonjunct41!lente com a éleição de eleitores· á de 
juizes de paz, foi e sta julgada rilida e boa pelo 
Dr. jnlz de direito da comarca e confirmada seme
lhante decisão pelo tribDI181. da relação· desta côrte, 
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em 13 de Outubro db corrente anno (recurso sob 
n .• 181). 

· E' portanto a comm.is.são de parecer que seja ap
provada esta eleição. 

ParDchia de Guarapary. 

Allegou o reclamante que a eleição desta 
parocllia fora feita por uma qualifica~.ão, que 
nso estava concluida. 

Entret3llto é o proprio rêclamante, que Junta 
o documento de n. • :1.5, pelo qual se prova que o 
conselho .municipal ulttmou seus trabalhos no 
dia t. • de Agosto . 

. . ,. ·n as actas consta mais, que a mesa pal"O(:hial 
fura or ganizada de conformidade com a lei e o 
avioo do ministerio do imper io de 8 de Feve· 
r eiro do corrente anuo, correndo o proeesoo elei· 
tora! sem reclamação e incidente algum. 

Entende, pois, a commissão, que não procedem 
os nullidadcs ar:~uidos eontro esta eleição. 

Ha outras observações em dittts reclamar.ões, 
que a commissão deix:a de apreciar por nenh·wnn 
relação terem com o processo eleitoral. 

Parodl.ia. de I útúJUJ.S. 

Na acta da eleição secundaria do collegio de 

de .Magalhães.- &rgio Francisw de Souza ~
tro.- J DÍÜJ de Souza ~fello e Alviln.-Joaquim 
Bento de Soz~a. Andradc.-Baríi<J iúJ Estancia. 

O Sa. PaESIDE.!ITE dá para ordem do dia !2 : 
Votação dos seguintes pareceres: 
i . • Relati"o ás eleições da província das Alagôas. 
! . • Idem, idem, idem do Rio de Janeiro. 
3.• Votação do requerimento do Sr. Nascimento 

Portella. 

Levanta-se a sessão ás 3 I/4 horas da tarde. 

Decfmo.~ta s e ssão preparat.oria e m. 
J.~ de Deze mbro de 1.878. 

l'llBStDEXCIA DO SI\. Dl\. FAJIIO REIS. 

SObll!AR! O. - El:P<!OIEl<'l'k • ....ORDllU DO DIA .- Votaçao 
dos pareceres da 2. • comisslio de inqnerilo sobre as 
eleições de .\la;;oas e Rio de Janeiro.- Votação e 
reÍel~-ão do requerimento do Sr. Nascimento l'or· 

~.~~;i;;:~~i':c~s; lJ~u:;.imNe~~:~![ó ~~;[~;.~ 
Observa~ões dos S~. Sel'gio· de Castro e Fr_aneo·• 
de Sá. S. Matheus ha um protesto, em que se argúe a 

nullldade da eleição primaria de IUtúnas, sendo 
tomado em separado o voto do eleitor , que com· A'> H horas da manhã, achando-se presentes · os 
pareceu, por ter sido a mesa paroehial organizada Srs. Fabio Reis, Fernando Osorio, Moreira de 
por cidadaos, que não eram elegíveis. Barros los~ J3onilacio, Souza Carvalho, Yirlato 

De documentos, que foram pre>entes á com- de Medeiros, Franco de Sá, Mello Franco, Joaquim . 
missão, consta, com effeito, que Antonio Pereira Serra, Dantas,Barão ue Yilla-Bclla,Horla de Araujo, 
da Silva e Benedicto da Costa Nunes, que concor- bar~o n omem de Mello, Monte, Zama, Buarque · 
reram par a a organização da mesa, e Antonio de Macedo, João Mende;, Mariano da Silva, Libe
Per cirn dn Silva. que fez partê dell~, não esta" om rato Barroso, Dur-J.o da Estaneia, Jose Caetano, Nas
qualificados elegíveis. cimento Portella, Frauk.lin Doria, Macedo, Luiz 

É a commissão de parecer, que em face dessn Fil!tlPC, Almeida Couto, Affonso Celso, Fidelis 
irreg-ularidad&, seja annullada a eleição dessa Bolelho, Antonio Carlos, Ilde!onso de Araujo, 
parochia. . Bu!cão, Flore>, França Carvalho, Baptista Pereira, 

A' vista das considerações, que ficam expendi- Danin, Costa Azeyedo, Souza Líma, Souza Andrade, 
das, a eommissão pr opõe : j Silveira Martins, Leoncio de Carvalho. Sergio de 

i.• Que fique adiado o julgamento das clei- C~stro; Man:ol.ino 11fourn, Ar_ocrico, Thcodureto 
Q(ies P.rimarias de NoSS3 senhora do Ro~ario do Souto, Prado Puncut~l, Fl'edertco Reg-o, Jerony!Do 
Esointo Santo, at~ novas i o formações; Sodré_, L_afayet!_C, As~~ ~. Tavar •:s de ~fello 1 Cand!do 

:!.• Que seja anntlllada por clandestin idade de Olm~1ra, Joao Bng1do~ Pompcc., Çesar10 .\lv•~· 
manifesta a duplicata feita no dia 6 de Agosto, Fred~!rlco t!e Almetda, Souto, ~la!hetros, Theoplnlo 
na parochi;,. d<J Beuevente, pela mesa organizada Otwn• e C:lmargo, abre-se a sessao. 
no dia 2. que :ll!a.ndonou a igreja matriz, man- E' lida e appro\·aua a acta da ~s.são anwcedente. 
dando responsabthsar- se seus autores ; 

a.• Que seja annullada a eleição de eleitores da 
parocbia de Itaúuas ; 

l•.• Que sejam approvadas todas as mais eleições 
primarias da provincja., e as. s ecundarias, ú ex.ee· 
pção da de Benevente, presidida por l lanoel dos 
Passos Martins, e reconhecidos os poderes de todos 
os eleitores, á ex.cepção do elci10r Antero José 
Vieiro de Faria, da parochia da Barra de S. :.\!a· 
theus, por não estar qualificado clcgivcl, como 
consta de documento, que foi presente á commis· 
d o ; · 

il. • Que sejam reconhecidos deputados, de ac
ciirdo com a apuração da c;unara municipal, os 
Srs. Drs. •' raneisco Gomes de Azambuja Meirelles 
e Jos.; Felieiaiío Horta de Araujo. 

Sala ,.f. commissão, !.Ode Dezembro de l8i8.
~farjáno J. iúJ Silva, relator.- .4maro Carneiro 
Bezerra . Cavalcw>ti. ~.;"-lloma:: Pompe11 dt Souza 

.Brazil..:....Jo~é Caetan-f&s Santos.-JfaJICI)I Viu11te 

O Sn. i . • Sr.cnET.\RIO d:i eont:t do seguinte 

EXI'EDIE~"l'E. 

RcJlresentação dos mcm bras da mesa paroehial 
aa rreguezia da Gloria dn eõrte, eleita a 2 e a 5 de 
.Agosto do anuo de i878, contra a eleic:.ão . que ~ 
procedeu nn mesma freguezia sob a pres•denc•a 
de outro juiz de paz de parochia diversa.-A' 2.• 
comm issão de iuquerito. 

omeios : 
Dos presiucntes das províncias do Par:\, 31ara· 

nhão, l)iauhy, Scr"il>c, llahia, Paronã e Santa Ca
tbarina rcmett:cJtdo colloccõcs das leis d3S mesmas 
provinéiru;.- A archiyar. 

Do Dr. José Eduardo Freire de Carvalho c outros 
eleitores da freguezia da Penha da capital da Bahia, 
r epresentando . coutra a duplicata feita na eleição 
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d~- 5 de Ag-osto pelo 2.• juiz de paz da freguezia l Dr. Carlos Antonio de Franca Carvalba, Dr . Pedro 
}"ranciscoJosê Ycrgne.d~~ Abrcu.-A' .2.o1 cornrnis- J'.~uiz l>creira ~e Souz:1~ Dr. ·José Auíouiv de Souza 
são de inlJnerito. Lima, Dr. Joa~uim ~Iauoel d"e M::.ct'do, Dr. Julio 

Cezar de Freitas Coutinho, Dr. Adolpho Bezerra de 
Menezes, Dr. Jose Caetano dos Santos, Dr. Antonio 
Francisco de Almeida Barbo~a e Dr. Ionquim Jose 

RefJUl'rim~nto de Mnnoel Alv~ro d:l Cunh~, m~jor 
reformado do corpo de policia da eôrte, pedindo 
que seus ~oldos sejam pagos pela nova lei.
A' comnliss>io de marinha e guerra. 

Requerimento dos membros da com~issão ad
miuisttativa do l10spilal do caridade da capital da 
província de Sergipe, pedinrlo permissão para 
possuir <1 cas> que lhe foi d~da pelo llarão de 
l\Iaroim.-A' commiss:ío de fazenda. 

Requerimento de Trajano Angusto Cesar }Iartins, 
propondo-se explorar as riquezas que diz existi
rem nos subterraneos. dos morros do Castelfo e 
Santo Antonio desta cõrte;' sendo o trabalho e dis
!Jendio a sua custa. -A' mesn1a commissão. 

ORDEM DO DIA. 

de Santa Brens Filho. . 
O Sn. PnESwnrE declara deputndos pe1a; referi

das provincias os senhores acima numeados. 

VOTAÇÃO DO REQUERD!E:'\TO DO SR. [lOn'tELL.\. 

·o Sn. PnEsll)Eli:Tll:-Vai proceder-se 6 ,·otasão 
do requerimento apresentado hontem pelo Sr. ~as· 
cimento Portella. · 

0 SR. N ASC!Mll:-oTO PORTELU:-Peco a p~ln1'I'a 
pela ordem. · 

O Sn.. PI?.ESIDE:-."l'E:- O nobre deputado pede a 
palavra pela ordem ? 

OSn. NASC!l!E.'tTO POUTELLA:-Sirn. senhor . 
voTAÇÃo DE PAnECEllllS DA 2. • CO)!M!ssio DR !NQDElltTo. I 0 Sn. P~ESmENTE :- .-\. respeito da v~tação ~ 

s~o succossh-umente sujeitos :\ -votação e appro· ! O Sn · N_,~scr~m2.-ro Ponr!lLu:-Eu drrc: quando 
vados os pareceres da ~-· commissiio de inquerito ' V· Ex, det-me 3 palavra. 
rel~tivos ás el~ições das provincias de O Sn. PnBSrDE2'<TE:-TenhG du1idas em dar u 

palavra ao nobre deputado á vista dn ~. • parte do 
Alitgâas. art. "'· • do regimento. 

0 SR. N.-\.SC!l!E~'TO PORTELLA : -Desde que se 
L' Que sejnm Mnulludlls as eleições primarias trata devotar um requerimento meu, parece-me 

da parocbia e col!egio de Traipú presididas pelo que v. Ex. não póde neg3r-me n p:lluua. 
:1..' juiz de paz, fúra da igreja matriz, e approndas . 
as elciçõcs-primarius !;'resididas pelo 3.• j1liz de O Sn. PRES!DEXTE :-}13·5 o nobre deput ndo niio 
paz de s. llraz na igreJâ matriz ; póde tomar parle nos trabalhos da camara senão 

relativ,tmente á sua eleiç<io, isto é expresso no rc· ' 
2. • Que se rejeite a eleição primaria da freg-uezia gimento. 

de Pioca presidida pelo L o juiz de paz fóra da ma. 
triz, e se approve ·a feit.a na ig-t·eja matl'iz, presidida O Sn. NAscrYEI>"l'O PoRTELL.~ : - E' dis;.o mesmo 
pelo 3. o juiz de paz; que se trata. 

3.• Que sejam approvadus todas as mais elcir.õcs O Sn. Pm:sm:~;:o<TE:-De0sde que o nobre deputado 
primarias e secundaria.;; desta província ; · quer cncammhar a Yotacao... . 

(1.° Finalmente, que sejam reconhecidos deputa- O Sn. NAscnm:>"l'o PonT_ELLA;-;- !\ao ~'I!PPOnha 
dos á ass,;mbléa geral legislativa pela província j V.·. E:.:. ,9n? eu tenl:a por ltm fazct ,mtermmavel a 
das Alar:oa" os Srs. Dr. Thomaz do Bomfim Es- di>Wssao , quero stmJ,lesme:J.te fCC .ama~ pela or
pindola 'nr. Mariano Joaquim da Silva Dr. Es- 1 dem quanto ao modu d~ ~ota,uo_. Se \· . Ex. me 
peridiãÓ Eloy de Barras Pimentel, Dr. 'Lourenço coucct.ler a puluvra, dtrei succtut~mcnte o que 
Cavalcante de Albuquerque e Dr. Francisco Ilde- pretendo. 
fouso Ribeiro de Menezes. 0 S~. PRES!Dl!:~"l'>: :-Tem a p~oYra pelu Ot'dem. 

Rio de Janeit·o. 

:1 • • Que sejam approvadas as cl1!ições, quér 
primarias, quér secundarias da côrtc e provincia 
do Rio de Janeiro, com as seguinte; restricções 
e rceommendações : · 

2. 0 Que se.ia appronda a eleiç<'ío primaria da 
parochi~ de Nússa Senhora de Nazareth de Saqua· 
rema, continuada no dia 7 de Agosto; e reconhe- · 
cido v:ílido sómentc o collcgio que se reuniu na 
casa da camarn municipal ; · 

3, • Que se adie o conhecimento das eleições pri
marias de S. !os é do Turvo, .ltacurussá, Desterro 
de Itamby e Santa Anna de Macacú; 

to. o Que seja annullada a eleição da parochia 
de S. João Baptista de Itahorahy; 

5.• Qu~ sejam reoonh ecidos deputados os Srs. con
selheiro Eduardo de Andrade Pinto, Dr. João 
Baptista Pereira, Dr. Frederico de Almeid:t Rego, 

A· lQ.-:rOliO J. 

O Sr. Nascimento Portella . .:... Sr. presi
dente, começo agradecendo a Y •. Ex. o r~conb.eci
mcnto do direito que tenho de tomtlr pnrte em 
uma que& tão de ordem. 

Não tive tempo, neste momento em que [larecia 
p(llrar no espirito de V. Ex. duvida ~ e~ te respeito, 
da ·procnrar para de prompto indic~r a diSllOsição 
regimental, que me confere o direito que vo uexer· 
cer; estou, porém, certo e certissimo, porque já tive 
occ.,siô.o de ler o regimen\0, que esse direito nem 
Y. Ex. me pódc contestar, nem esta augusta ca
mara jámais poderia pôr em duvida. Seria rollocar 
aquelle que se a]lresenta aqui com um diploma 
que tem por si as presumpções de direito, e que 
subsisoo · em toda a pleuit.ude, em quanto decisão 
contraria não é proferida pela n)lgusta camarn 
dos Srs. deputados, em condições tncs que certa
mente não poderiam estar no pensamento da mesma 
caznara M confeccion~r a d isposição regimental, 
que é a lei pela qual e !la ~e rege. 
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D.~ !eit"J~ S(1 \:..Ex. permittiu e nrio }Jodia deixar 
de pcrn1it;-ir~ <zue eu sulau_eu~ssc á ~ns.i_de~t;~o 
dn :l:J.:,!US~l t:;II:larn O r~queruneUtO CUJa d~SCUSSaO 
lloutein teve lo~~l' e hontem fol encerr-Jd3, trn
tar~do .. se hoje d({ voht('.iíO, como, e a que tit'uJo·Ine 
polcria n~~nr o direito de em questão de ordem 
mo~trar, e !Edle:u· o wefhor t:iOdo dQ proceder-se 
a vot~çã" ?Sel'io conceder-me nqui!lo que me parec~ 
subst:>nci"l e r<'Cns:lr- me aquillo qr\c creio ser in tei
ra;,cntc ;c•ean<iurio ou de pouc:l importnncio. 

As elekües d" minha pro.-incia, acredito qne o nobre 
deputado se propõe, em occ~sião opportun~, levan
tar nesta casa delmtc, senão incon vcnicnte; ao 
menos cbcio do censuras nindn mnis asperm:; do que 
nquellus que hontem uqui urticulou, ee-n::;ura$ qul'l 
eomtlrchenderão, quer os seus collegas de dcpu
t«.;iio de Pernambuco, quér o digno adJUinistrador 
des.a provinda, o Sr. Dr. Adolpho de Burros. · 

O Sn. PnESIDEXTE:- Permitta-me O"llohre de
put ado que lhe pergunte se tem de apro;;enwr 
algun1 rcqueriln(!nto ou indicaoUo. Se po"o rerrnerer, como requ~ri nos termos do 

rc.~Jcri:~H;!lt·') qu~ vai ser YOt.1t10, porque rtJzão 
r: o~ que tí:n [(~ rne }loderí:a ser recus:H.lo iudictlr o -
Jnt'Í/tr)r •><Or!o <k nro~eder 6. >mtacão ue~tc rcque- o Sn .. BU.\RQUB DE MACEDO:- Sun, Senhot·.; co -
riri·ento 1 · • i l!)eCer<lJZeu<lu aV.Ex: qu~ youaprc'"ntarumreque-

' : rnmmto, que estou Justrficando, e que tem toda~ 
O Sn. SEnG!O DE c,~sTnu :-O nobre deputado rcla~ão com o meu discurso. 

póde indicar- Sr. presidente, o nobre deputado >ustentot"t 
O Sn.· ~a>çn:E"<m PonTELLA :- E~toub.omcerto bonlem no ~eu discurso prinCi]lios por yentur:1. 

do que pos<o f:<z~l-o, por i;;so insisti, e v~jo qne dcstonhccidos pela maior pat·te dos memhros desta 
felizmente S. Ex., o :)r. jlresidente, reconheceu camara; prbcipios que nüo estão absolutamente 
aGnal que :~:i>:• podia contestar-me este direito. em har:nonia com a lucidez do e~pirito, cotn a 
Folgo, Jlortanto, de ver que a opinião de S. Ex. illustraçao de S. Ex. 
,~ nceita p~lo. nohrc deputndo, que me hontn com 
s2-u .np!tr1t>:, t' me p;_cr~ce g:er~1lmente. uc.et~il por 
t.od.os quatllo> me ouvem attento o s1l<•ncJo que 
1pardam. 

Como jú di;;e, penca.; palavras vou profúri:. 
Tenta-se de votar meu requerimento, que tom duas 
)'IOrtes; Pergunto a'{. Ex. se me é licito requerer 
'l ue a votagão >eja parei:>! c não englobada. 

O Sn. P~t>lDE"TE :-Eu pretendia submctter o 
rcqnerimen lo á votação JlOr partes. 

O Sa. 3AsCl:.rE:<m POI\'fELL.;. :- llem : não tendo 
tiolo occasilio de examinar de prompto· a dispo
:)~çfio re;;imen !J l fol~o de \f::l~~c[ue Y. Ex. cstú de 
u~~côrdo em out· ..! cabivcl o requerimento de vota.
~oo parcial. ~ 
Requei~o , ;:>·J:'tanto, a Y. Ex. que submetta iJ 

votacão o a1~:l r;~·rj:Jerimento por parte;. 
Qunlqu·::· (J!:·l fôr a decisão, eu a saberei rcspei

t:H:_. ernborn. , .. o~ao disse ~ o meu t~equerimento tenha 
per ílm a l'es:ll\"!1 dos direito~ meu~, n resaiYa d(Js 
·c1Ir~Hos da r~ :·o;: incin, que aqui represento. 

Posto n vot0; é regcitod:t a i-• p~rte do requeri
mento, nean~~ a 2 .• prcjuüicadn. 

O S11. ~VAR<~UE aE 1\L \.r: r. :>G:-- Pct~o a pnlavra em 
tempo. 

O Sr. Buarque de llaeedo:- Sr . Jlrc
>iden te, pedi a ;Jnbvra para justificar um requeri. 
n;c!ltO, t!U-9' '.~.:.m apre...~ntar ú eonsideraç;"'ío rb ,;;1-

nJ.ara. 

Acreditou. o nobre deputado por Pernambuco, 
que os seus collegas da mesma provi:J.Ci<', que em 
numero de quatro t8m assento na 1.• comnJiEsiíO de 
inquerito, nüo se deviam limltar a :Jbstercm-se de 
vot:~r n;1s eiei.;ões crn que s~o interessc1dos, mas 
deviam Yir a esta camam pedir Dara que l'os.,em 
ellcs substituirlos na commissão de inquerito por 
outros deputados sorteados. 

Sr. presidente, na commissão de inquedt~ foi 
re~olvido, ante> mesmo de dar-se comera a quaes
quer outros trabalhos, que tod~s as vezes (! UC a 
maioria da commiss:1o votasse unanimemente em 
qualquer das questões al1i le,·~ntadas, inutil era 
que os dPputados imtlelll dos se fi zessem substituir. 

Fo i i~to o qnc se deu em relaçã() ;Í pro'\'incb de 
Pe\·nambuco. Cinco ·dos meus di,;tinetoscotlegas 
que compõem a corutnissfro, vot~r:tm unani memente 
pnr esse t'nr,,ccr; cu c meus eolle~ns de dQput.-w~(J 
n;;o tinh~mos que contrariar o que a commissão 
[lOuco antes havia ;·esolv itlo ; flzcmos o q ue dc 
viamos .. o fJ1U~ u dignidod~ e n dccen dn n u::. iJnpu· 
nham, isto ~. abstivemo-nos dessa vota•}ão . 

E quando~ s.cn~1oresJ fo:;se isso necc.s.sario, nEo 
eram Jlor certo c~ mett!ln:os <la deputac.ilo de Per
nam!mco 'lue denom nt· a mesa fozcr scmdllank 
rccl~maç~o ; mas ~iu1 o dig no presidente ua com
misgão. Porque não o fez el!e? E,·identemente, 
senhores, porque respeitou o que a mesma com
Inisstlo pouco untes tinha deliberado . 

F.ont.:m des:>ti da pala na vor occasiilo do dehare 
qu~ houYe :.~e :ca llo requerimento do nobre depu
t.:1dO pell1 :;.:i~lha pr_(Jnncin, () Sr. Dr. Mncbado 
llertelln: t•4)l'i}Ue, nc.lumUo- ~e a horn. ~dinntada e 
l:np<.rt;utdo t.s poucas palan·as rrue teria de proferir 
~diamerrto u:: votar-ão desse requerimento, d'alli 
resultar i<· t~!: l lJknt a pr otebção, que se poderia . 
suppar tinh3 ,. nobre •leputall.o em vista, da votação 
do parecer qu~ reconhece os deputados dn provineia 
de Per~amt<:~o . :IIns, Sr. presJdente, em v•sta da 
~crimon!a. d<, l!ljustiça, com que o meu distincto . 
co!l~:;a sB i)!'Cmunciou hon.tem nesta. ca~a em rc1a~lio ! 

E, Sr·. presidente, nesta parte os deputados de 
Pernambuco procedernm pela mesma fúrma por 
que o fi2erom os deputados pelo Ceará, Maranbflo e 
outras pt·ovin~io.s, nas ~43 c 3.:~ com mls;::Ues de in
querito, isto e, abstiveram-se simplesmente de 
votar . 

.Accrcscc ainda que esse parecer nem sequer, 
para ser tomado em considcraf.<1o por esta easa, 
prectsaya qu~ viesse ir mesa com os votos da 
maioria da commissâo. 

O facto de se exigir que as eleições ou quaesquer 
questões sejam examinadas por uma eom missão, 
não importa que o camara tenha olecessidade; para ' 
se pronunciar, de votar sobre ut11 parecer firmado 
pela maioria dessa commissão. Póde a c~mara 
ileliberar soiJrc ~um parecer da minoria, c até um 
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···. p~recer •1lle tr:1ga ape_nas n assig-natura de · ura dos e!!onstante dos nove m<mbro' da coran 's<~o pam se 
mem~ros d a conumS5Uo. diSCUtir, niio ~cria [JO>>rvcl manter-õe ·l~l>~t<, por-

. Mas a C>t•: resr,eito, senhores, a 1.• commissão .que o nobre deputado, di<catindo oo::: tomo vigor 
de inqnerito foi muito cscrntmlos.~. e acredito que c I.Jabilidadc, saliendo prolongar as tihcussõ~s. coin0 
cwnpriu o seu dever. hon!(Jm mostrou, e<pemria o mumcr:to em q l!C :;e 

Portanto o nobre deputado foi dcmasladamen tti lev~ntasse cada um tlos mern~ros ola "ommis;âo para 
in.iusto , quando acreditou que não ba<tava a sus- dizer ; n ão pos~o co:rtina3r, vorque. e;ià·• aperms 
pei~iio dos membros da deputll~ilo de Pernambuco, l r>rcsmtes 8, 7, 6, ã , ou !; membt·os da eGmnus;ão. 
para que estes ficassem a S<<lvo de qualQUer · IJe>uc que .a eommi<sào cstan fnn·:cknando, o 
censura~ funccLono.nd.o reguhumentc; cm~ruanto o toieu IHC· 

• .\ outra ... qucsW:G IC:Yant!'tdn JlCl{) nohrc deputado, si~cmle se.c~n~r-\·a~sl! -~~-~cu _r ~g-ar .. ~ n~~li te,·a;\· 
e que :ollsilieron c~nseqnencia da primeira, foi u 1 tn>lien se.sao, a com:n•·s~o esta~ a to.t>U u.da, .: o 
Cacto do parecer da eutnmissfto é·st.1r a<si"uado debate oral d ena prooe:u•r. _ . 
sim[,lesmcu.tc por cinco m~miJros, isto .. ~,0 peln O ~obre. dep~~adt1 tc~:a raz:t~. ~de .. ,~IUC~X:l~~ SP. "'se 
m:lioriaabsoll!ta. da mcsu:ta conutti$são, po~ \êatuu ro."e aprc~cnt,~do a .• llc>~ ttm 1Jure.~r 

. . . . _ nss1gnado por nume~G mrenor ~ matorm absoluta 
O nobr<> dcput~do, CUJ <•._espJr.to ele r~c~ulao i• ua c~ntmissiio. Ahu!~ a~.,inr es~" p3J'<CC,:r podia ;er 

con!JeCJdo, fez nessa oel:llsmo umn excop;ao Jl.nra votado; ao ·menos dír·re-hia que o tl'l~re deput~do 
com os seus eollc~as de Pernambuco. tinha uma sombra de razão. 

O nobre deputado viu que nesta ~sa foram YO· ~s. ~rglli r· nos, t.lizcr ([ll~ uãn «ill"e,;>::': tou :l .stia 
tados pareceres das províncias do Cear ;i e l\fara:~hfio eli:!}OSIC:!O verbal, Jlorque _na'? e;;a,·am !".e;,~n1es .os 
sem que os nove membros <1, com missão tí•es>em no1·e membros dac~mmo s.<:Jo,e um pr;ncopro compoe
todos ~si~nado esse parecer ; sabe ta.mbcm que tm~ente d~conbec o tlo. ereto me::;mo éJUé p~l~ l':t· • 
em relação :i pt·ovincia elo Rio de Janeiro se ;opre- m_eua ':ez uovocado ?esta easa; c um p:mcopto quo 
sentou um Jl.1rooer sul>scripto apenas por cinco dos nao está em harmonta com a dlustr~'"o do uobro 
membros da ::!. • commis;ào de inquerito õepnta.~o; pnnct!llO, scnhore', qo.e ~o vode ser sa~· 

, . · . · • · · . ~ 'ea tn~o pelo CS!lirilo [lartidariu de que se acha pos· 
. O Sn. ~r.cto DE t;.Asmo. - Porque O> onll os nao sul do esse. meu nobre e distinclo colleg~. 
~e nclla,am presentes. Sr. pre:;tdentc, qu~ro ainda lovant:tr uma accu· 

O Sn. Bo::AnQm' DE MAcEoo:-Como queria o nobre ~ção que o nobre deputndo \rouxe hcnt"m para o 
deputado que a :L• com:nissiio da inqucrito alJJ'issc .dCIJ<IIe, e•nboru dis~esse •rue não di>e,;ti~ o !}ll'·cce.l': 
uma exce(•~ão para a deputat.i'•o de J'crnnmiJu~o, accu>ar~õo q ae del'i<1 ter causa <lo aigl1n:t~ impressão 
fazendo acreditnr qtte ella tinba menos decóro do :iqanllcs qu~ não conhecem os dii!li:O> si:;natar ios 
queaquelles quellavi:un suoseripto esses purecer·cs? do Jlarecer, o> deputados de minha ilWYineia o todos 
Foi por ce,·to uma iujustiçn l'evoltmrto. . os cavalheiros que int•:rvierant n>~sa clei~:io li· 

Ain!l:t maís, Sr. pr~si~u!'tn, 0 . nobye depÚtndo bur,at ~ue o u~hN deputado vem aq':i .. ':on.t~ s:~~· · 
leYantou nest~ casa pnncoptos ate 11o1o descoab.~- Eof .. oo, rescrlatrdo-onepnr~ ":lll ou.ta occa.>J.on 
cidos. Suste!f!Ou, ((UC. para que se !Íttdessa aprc- rc~ponder a ?.utt:os J:,o~t·~s _do dts~~r.so do u,obro 
sentar uma tmpu~narão yerJml pam que se pUilesse .depubdo refc,cn,cs ".deo~,,o de Pct.nambuco .. 
disClltir 11ual«ue?,1uêsWo no sÓio da L • commiss:Io O nobt:c det~uL~do dtss~, que >e t:~:w pral!eado 
de inqucnto, 'era Jl~cciso quú se achassem presentes uma .rnlstpca(:ao na elco~ao seclln~a!'ta do colle;r o o 
todos os seus membros. do p,.~ d :Uho. e apresentou aquo. um documenló, 

Senhores, onde >e viu scmclltar.to exigcncia? 
:-lc>t:t c:~~a di sente·>~ mnit.'s yezes ()Stanolo ~l\Onn,; 

nas suas cadeiras o 1•rosidcnte e um ou outro de· 
putulo .... . 

(j:u.~ voz :-E os tnehigrnpho~ . 
O Sn. Bu.~nQt;E us :IL\cEno :-E os L1ch ígraphos. 
Como, (ooi~, o nobre dcpnt.1do cx:ige !ftte todos os 

,membro,; <ic nona commiss:io de ino{ltCrito se ~chom 
pre'sentes para quu so poss:~ aJlrl>sout:rr uma coa -
tes.ta!)âo verbal ! . 

E <!Sse tJdneipio neou sequer foi ·invoc.~do no 
seio da commi>S;1o. O nobre deputado ;1Chav<He 
presente quando o digno presiden te do commis.<ão 
resolveu que no mesmo momento su aíJri ssó o de
bate verbal ~obre o parecer relativo :\s eleioões de 
Pernamlntt,o . O que fez o nobre deputado ?.ii)i 0 

Respondeu, declarando, não a incómpetencia da 
commissiio com<> allega hoje, nws, •JUc nno lendo 
sido convidado pela imprensa ou comantecedencia, 

. para discutir o seu parecer, se recll:'ava a tomar a 
palavra uaqnelle momento. 

O Sn. SEBGtll DE C.\.STno: - Ern ness:~ occasião 
que deveria ser presente n questão de Slli'll ()ição. 

O Sn. BuARQUE nn MAcEDO: -.., D~sde o momento 
em que houvesse nece5sidade da presença elfcctlva 

qne ntngu~;n leu, cc.om o qual qurz c.ontol>tar uma 
c~rlidiio que se nllcfin existir ou de qtt~' se faz men
<JàO na acra da apuracão feita p~la camnrn muni-
cipal do Hecife. · 

Sr. 1•residente, confesso que eu proprio. esperava 
que o. nobre deputado viesse produzir uma tn·oi'U 
m:tis cabal, mnis robusta, afim de convencer a ea
morn dos Srs. dcpubdos dessa pretendida falsifi
cação. 

Mas o que disse o nobre deputado ? Que e>~() 
êocumento é falso, porque no final da acta trons
cripta no livro do tabelliio !1~v!~ u mtt entro

. lin11a, onde fe fazln men~.ão de ~~ ,·o:os dedos 
ao deputad•J Dr. Joaquim Ta••ares ,;., ~iclio. 

Ora, senhores, esses ~í YOIO> f~ liavam no r.!,m
puto dos Yotos da cleir-:io ; e r•ort ~"tn to<la a 
pvesum)lQão, ain<la que se allo,o:u~ que e>ae docu
mento c h lso, é que fomm e1Tllcl iYam,•:tte dados, 
como o diz nma certidão, que raz fé, :10 deputado 
Joaquim Tayares-

Mas o nobre depuwdo diZ-não, po~.;u~ podctll 
ter sido distribuídos a outros. Seuüvres; s : esses 
4~ voto~ tives;,sem sido dados aon11'em, com· e Jr
teza devi:\m estar figurando no corpo daacta. 

Estiio clles alli mencionados' ~iio; logo a qu~m 
foram d~dos os Mo votos? Para que e5; e argume:~to, 
essa cl:~va que nada v<lle ab~olutamente.? · O que 
revela a acb do collegio, O: .que f3~tam esses· !á 
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votos. Evidentemente B!{) manifesta, que elles 
f Or::IDl d i.:;tribuidos :k :J.Ig"lW:ll: e quo pOl' · OnlÍSF-U'O 
não foram logo c-ontemplados na acta do colleg io 
ell'itoral. Con:>tam, porém, senuores, de nma ccr· 
ti dão que >ú acha transc.rirltn en1 un1 documento que 
deve merecer fé, qn~l J o ~cb da apura~ão da 
camora dn Jkdfe, que"""" votos foram d:tdos ao 
Dr. Joaquim Ta\·ares de ~fello. 

A!~m disso ha um:~. consideração, rrne dC"I"C ter 
um j!rande pezo no espírito d.o c~mara. Esses 4~ 
'I'Otos nenhuma inlluencia t~m na eleiç:1o do Sr. 
Dr. Joaquim Tavat·c> de Mello. Com que fim, pois, 
s~ J>raticot~ e .'S3 ar~uida falsificaçiio ? 

Se o;: !; .\, roto,; não cxist~m no corpo dJ act~, é 
porqne não for:-tm d3do~ !l outra pe$So.la. 

Port:ml·:•, e~:;e :'lrgumento õo nobro dopulndo n~o 
passa de um~ infundada :~Jlegação. 

Sr. prt'.:"id~nte, cu não ~1uero direntir o parc.cer, 
de :;de qu" fui um <lnqudlcs que l10utem , ~úmento 
P•n amor do regh1lCD11) e nunc:~~ por ter n tJrt~lcnção 
de Jd r ertir a me~n. cham:~ratn a nttcn~üo de V. Ex. 
(lar:!. o f::r to d o nobre deput:Jdo est:Jr discutindo o 
pG.reeer. ~:io quei.'o, pois~ po1· minhn v~z, incorrer 
na mesma falta : mas tanto cu como os meus collc
gas dl' dcputaç:ío nos reserramos para, · sem fugir 
a nenhuma accus:!ç5o,. :1 nenhuma arguiç5:o: ::t 
qualquer inrectivn do nobre deputado, discutir 
todo.s a> eiei ~o(ies de Pernambuco em occasião oppor
tuua. 

Mas para o fazer, tenho necessidade ile que 
venha a esta cns:1 o rela!orio apresentado pelo pre
sidente: da mesma província S()IJre o flrocesso elei· 
tora! que alli te"l"e logar ultimamente. 

Tal é o fim do meu requerimento. 
E' lido e apoiado o seguinte. 

REQC'Elll11E:'iTO. 

>.~ssc ~goro. :t pal~vra, qU3ndo me eum[lre '8:]lrc-~ 
ci:u-~• l'Onsideroçües <JUC o no~re deputado, rejeitado • · 
o meu rcque.rimcnto. acaba de fazer. -.. 

Não lllC sorprendéu o procedimento elo nobre 
doputado, rcs ponolenrlo agora, quando já vo~do 
o nwu reqnerimcnto, no <liscurso com que homem 
o ju,: :f fl~uel . 

Teve :s. Ex. bastante tempo pnra meditar nn rcs· 
posll1 a d~r-~nc; mas ha de permittir-me di2cr-lhe, 
que se mostrou i.lemasiallo injusto 11~ra comigo, 
att ribuindo-UlC ncrimouia, e acrimoniâ aspem ... 

O Sn . 13uAnQuE DE ~[AcEDO : - Eu disse c1ue po· 
deria Vil' a usor de acrimonia a~~pera e1n occasião 
opportuna. 

O Sn . N.~scn!E!'i'l'O Ponn:n.~ :- Rem; acrimonia 
uns palavras de qne us~í e mostra->c receioso de 
quç cu use de. acr iiiUJJlia aspc!·(r.. 

B possível que err e$tej~ engan~J.(Io, ma;: t enho 
eonnrcão de haver procediuo, quér para com S. 
Ex. , qiu:r para eom os dema is senhores dern.ua~os 
!lei~ minh~ provincia de modo convenieme, como 
tue cumpre, Lral.anrlo-ns coro aquellas at1ençües; e 
deferencias que cada um dos Srs. deputado~ tinha 
d ireito de espemr de mim. 

O Sn. BuAnQt."E Dl!. MAcEno-:....;.Direit:o de esperar, 
tínhamos. 

O Sn. N.~scr~t!l;\'TO PonTELt.A. :-E elfectivamente 
não houve de minha parte uma só ·prorosi~.ão que 
o!Tcnsiva possa ser a qualquer de SS. EJ.:S: 

O· Sn. llmnQuE: DE: lll.~cEDO :-Fez-nos muitas 
alluslles ofiensi\'as. 

O Sn . N.\SClU<:1'TO PonTELLA. :-Eu ouvi o n ob re 
'dellUtado com toda n 31tençi:io, como costumo ouvir 
a lodos ll(!Uclles com quem discuto, c mostrei 
~ssi m ser o roeu procedimento ditferente daquelle 
quo o nobre deputado e outros til·eram l10ntem 

• Requeiro que se peGa ~o governo copio. do rela· comnligo , i11tenompendo-me successivamente. 
torio ou informaçiio prestadn pelo !>residente da 1 Guardei silencio, não interrompendo o nobr e 
:pl·o,·inc.ia de Pem~mhueo sobre :1. ele!ç;io ger~l a deputado com um s0 aparte. 
•rue _:e pro:eü:u u~um:une.nte na mesma proVIU· Espero, portanto, quo se digne ouvir-me com 
c1n. Bun, ~ !I< de Macedo. a mesma :~ttcnçiio. 

paf~~~ ~m5,~ i~~~?~. fica adiado por ter jJedido a O Sn. BtiAnQUE ns M.\cEDO :- Estou ouvindo. 

A requerimento do Sr. Sergio de Cas t ro ~ , -cncida O Sn. N,\~cnt~::-;To Po!ITELLA :-Mas cst:í me in· . . a· terrompendo. . 
a urgenmn p.ora contma:tr 3 tscuss;io. :'\enhum:t proposição ofTcmiv~ "o c~rac.>tcr do> 

Continua a d iscussão do requcrimen\o do Sr. nobres depnt.•dos foi por mim proferida. Recordo· 
Duarquc de M:a.;edo. me, é ver(bde, que intcrromplllldO· me o nobre 

O Sn. )"A:'CtXExTn PoRTELLA:- Ainda não tinha deput~do, dizendo em :~parte' h:tvcr eu proferido 
u~:.do da pal<tvra por me parecer que no c.s1oirito UDln inexact.idão, pedi-lhe m e indicasse o facto por 
do V. Ex., depois de m'n hm·er concedido, palravam mim al]c~o que inex~cto fosse ; c apezar_ da m inha 
d uvidas sobre o direito de usar della. !lias, agora insistcncta o nobre deputado não se dignou dizer 
que v ejú _. . então, e nem ainda hoje, não obstante h~ver pro-

mcttido fazcl-o, " inexaetidão por mim commettída. 
O Sn. Pr.ssmENTE: - O requeriluento pódo re- Póde ser que a sustentação do meu requerimento 

ferir· s~ .: et~içi:io do nobre depuwdo. · tivesse parecido ao nobr~ deputado acrimoDiosa ; 
O Sn. N..\scT~rExTo Ponuu •. ~: -~Ias, agora que ralt.a· lbe, jJOr~m, razão para assim ·qualifical·a, 

Y . E :t. mnito accr~•d:tmente ent~nde que o reque. tanto mais quanto emnpt·ia-lhe attender que eu 
rinlcnto refere-se á minha eleição, cabendo-me não devia deixar de expõr á augusta camara dos 
portanto o direito de ;;ohre elle fallar, agradeço dermt3dos mdo quanto convinha, para que clla 
:> V. Ex:. a iulerpret~ção dada. E aind:~ quando re:::olvesse com neerto ; obre o m eu r equeriwent.o. 
não !\C referisse ellc ,., minha eleição, bastuia a Longe, portanto, estava eu, eomo estou ainda, de 
sinip les consider:>~.iio de serem as palavras ha pouco dirigir offen>as a qualquer dos Srs. deputados pela 
ouvidas neste recinto resposta ao que cu disse na provJnci3 de Pernamlmco. 
s es;3o nntecedeot.e, para que niio m e devesse ser Disto cGnvencido nuo preciso tomar em con· 
uc~da a {lal~vra. sidcraçiio o r eceio, que mostrou o nobre deputado, 

Seria exlrnordinario que, tendo-se-me permittido de que, ao abrir-se o debate robre meu d1ploma, 
f~zer UJll. re<1ucrimento c justilical-o, se me recu· posõ:J. Clu ru;ar de acl·iPIJOI<ia aspera. Para ler esse 
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~ receio ~eria preci;m que não ll\e couh~.cesse, c não IIOI!Ulr Jl~rle em todos o; lraMJJws do inquerilo 
S!Jnh~ss.o o modo por que ~nho JiTOCed.ido na su::t e relativo às eleições da mesma pro,·incia , c :~ faze

, minbn )Jrovincin. rem-se substituir · na commi55ão por deputados não· 
?i~s lul~s politicas sei distinguia· o caracter suspeitos. 

polilico e pessoal dos individuas com quem con- Nao os eunsurei por se ba,•erem cousen·ado Il:l 
t~ndv: e so com vigor procuro sustcnlat• :ts idtias c commissiio em quanto se tr:l!tlva ela~ prelimi~res. 
interess~s do meu parlido, sei respoitar as relações ou proparntorias •lo. ju!gamenlo dc"sta elei~:ío; 
JJ:trlicalnres e o caracter ;,Jesso:Jl de cada um dos mas desde que se iutciavu o jnl;;amcnto esperava 
meus adv~rsarios . que clles por si tuesn1os se ;<bstivessem, não opcnus 

Que facto poderJ im•ocar o nobre d"puta<lo para de votar, como · fizeraut, mas de faz c-r pnrte da 
justificar esse J'eceio? o·ndc et:t nossa província e commiss;io, requerendo a V. Ex. o sor teio de 
em minha vid:L, que uão e cui·ta, UUI facto <jUe :I.U· ouu·os dignos deputados que a completassem. 
!ol'izar possa esw r ecei()' lia por nlntura na manifestaç.ão deste juizo uma 

Sabe o nobre de[}u\<ido, sabe a provineia que offcnsa aos nobres deputados~ . .. Nào. 
reprcsenk'llnos, c;ue Já, nas !l't-;~ndes lul;ls, nunca Com que fundamento, por!tlnlo, o nobre depu
dcb:ci de manter-llle no a!Lura di~nn de mim, e lado pretende ter eu procurndo amcsquínbtú·os 
d~quelles com quem tenho contendiao. Se no cir· neste recinto? 
cuJo limit~rto. da politico PFOvincial tem sido e~te . Creio, S:· .. Pr'!Si<lenle, q~e. nii? _L1n10 ao que eu 
o meu procell1mento, Jamms póde alguem, e mu<to d1sse mas pnnc•ralmente a JUdiCiosa obser"l'acfuJ 
menos· o nobre r1e])uto tlo, r~ecinr que no· seio dn entiio feita pelo dig-no presidentP. •la L• commissfio 
rcpr(!Sent.1çiio nacional venlia eu tornar-me menos de inqueríto, quiz referir-se o nobre . deputado.· 
digno da consideração ~o~ meus adv~rsarios. . O dig'UO prestdente dn L• ~ommissüo disse que não 

Se tal r eceio n~o é fi~ttc• o, vor substst:r )10 ammo hana trntado da suspe1çao dos membro> da Mm· 
do uobro deputado, iar-Jhc-tlla grave injustiça se missão, deputados pala provinci~ de Peruambuco 
t~nt3sse fuze!-o dcsapparccer; o nobre deputado, vorc;ue nlio lb.e cabia n:!;itar esta queslão. ' 
medita':ldo no qu~ ?-ealut <le <lizer,_ será o primeiro o Sn. BuARQUE n& ~IACI!oo; -Não aPOiado . 0 
a constderar-se InJUStO para eomtgo, procurando que disse fui em resposta a '{. Ex. quo êst:í cons-
roagoar-me C!'lll .as palavras, que proferm. tantemente a lançar -nos isto em rosto. 

COmo se nao fora bastante esta ])arte das suas ob· · . 
senacües o nobre deputado, aindu foi olém: mos- O Sn. rt~scBt:El\"rO PollTilLL.\:~Parecta-me que 
tt·andó não me Ulr ouvido na sessão de hontem, o _nobre _ooputndo. se tinha rafo~1do 3ntes ao que 
acrescentou CJUC com igual uerúnonia apreeiãra d1ss~ o dtgno prestdente ~o qu'; J:S palavras, nes~e . 
a administração do Sr. Adolpho de Darros. sc?hdo, P?r mi~ · profer•das·. :>e porventura nao · 

· . · . fm esta a mtençao do nobr e deputado, como su~- · 
O Sn .. BuAnQUE_de MAcEDo :-Nã~ dis~e tal cousa; tenta agora em seu aparte, aq uelles que lerem ,/ 

que _l.tmu prova~ eln;t_?nte .d~ nprccmr ei>t~ admtntS· discur>o do digno presidente e o comb1oarem coni. 
traçao em relaçao a, e!etções · o do nobre deputado, hão da suppõr 'lue esse fo i 

O Sn. NASCIME~>o Ponn:LLA: - Então niTotomci o pensamento do nobre de~utada. !\Ias desde q"-C 
notn exacta sobre este topico do discurso do nobre S. Ex. declara que a elle nao refer iu-se nüo posso 
d~lllltndo, ·e assim deixo de p<trtc o que tinha a deixar de aceitar a su:~ declaração . 
dtzcr,. b _ ~ 'd 

1 
. . 5o de facto, como disse S. Ex. , membro> de 

Fe1ta <?Sill o servaçao, -r. prest en ~· aprectar~t outras coromissões trataram de elei~;.ües em que 
o q~e dtSS_!l o nobre. dcp~tado, ~m :cferencla ~s eram interessados, não se declar:mclo impedidos 
cons•deraçoes por 1lllm expostas "~mara n a sessa.o ou suspeitos, certamente n~ verifiençio das elelr,ões 
de !~ou tem. . . . dess.•s províncias n iio havia questões de tanta im· 

;E_ ~rtamente ho)e sem razão de ser , a vtsta~a por~~ncia como as que elfectivamcnto se :t"itam 
reJ~LI)aO que acaba de sol!rer_ o meu_ rcqucn- em reterenci~ 1i provinci:t de Pernambueo. " 
mcnto, conllcce,: da proceden«la, . ~u n'!o proce- . . . . _ 
denciu das razoescomquc OJUShl•que•. A que O_Sn. DUARQue DE.1!1ACJ;;Il(). - Nado MnrnnlHlO 
vem, portanto, apreciar o nobre deputado estas hav~a . 
razües depois de vencida a questão ! Antes da 'l'o- O Sn. NAscc~tll.>m:J PonTELU : - Diz o nobre 
taci!o comprehende-se que o nobre deputado as I deputado que a respeito do Maranllão havia; mas 
illlpng(lnssc, e teria cabimento a minha resposta . ·· o pa~ccer rel:ltivo á província do Marauhão é res
Qu~r a· iwpugna~ão, quér a resposta rlOderlam tricto ós eleições liquida; e n1ío se relere ás contes
servir para julgamento da matca·ia de meu re- tadns . N~ do Ceará, a que. o nobre deputado se refe
querimento ; mas ~epois de votado elle, depois riu, como que em resposta ao digno presidente da 
de rejeitado, podena o nobre d~putado neste re- commisslío, contestava-se o diploma de algucm? 
ci':'to apreci:ll' :>qnellns razões JUstillcativas por M~s. quanto :! província de Pernambuco, tra-
ll11Dl npresenta~as Y Com que llm f . ta·se exac!amente nào de um diploma contestado, 

Eu p~den dize~ ao n_obre ~eputado .9ue ~s~'m mas de dous : não de dollS, mas alnd~ . segundo 
como nu o te_m razao de ~er 3 •m'p)l~,.ao fel ta ~ a exposição pó r mlm feita, do direito inéontestavtl 
meu requer!mento, dltllOIS de votado, nao tem 1'3Z<JO ue tem 0 Sr. conselheiro Anuinr. · 
de ser a mtnha respost:l, e que porwnto, guar- q . b • _ • 

dando silencio respondo a impugnaçiio tardta ; E" exactnme':'te qunnto a essa ele:ç:~o que s~. ~" 
mas as deCer encias que devo. ao J;LObre deput.ldo, o facto excepciOnal de farerem parte da comm1ssao 
me obrigam a tomar em conside!'llçllo as reflexões que a Julgo~, qll:l tro dos .s~llS deputados. Com toda. 
que acaoa de fazer. ?- razão, po<s, era-mo lie•to ~perar que a"!lte~ _do 

E' cerlo ter ctL dito que esperára que os nobr es JUl;,'llmcnto elles requeresse~ sua subst1tutçao, 
deputados por Pernambnco, di!jDOS membros da fazendo com que a sort« ~es1gn~ ()Utros.que, 
eommissão, l'llC<lnhceendo, e nao contestando sua estranhos ás lutas da pohtica provmc1al, conhe
suspeição, seriam os primeiros a absterem-:;e de cessem do proce;so elcttonl. 
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O Sn.. nu.'l.rrQllE DE MACEDO :- Destle que se 
declararam suspeitos não tinham mais nada a 
fazer. 

O SJI. NAscnn.:.t"iTO PoJITELLA : - Allegou o nol:lr~ 
deimL,do que membt•os de commissões, quér da 
1.• quér de outras, tomarmn conhecimento do 
processo eleitoral dasTespectivas províncias. ~Ias, 
não se dá em nenhuma das commissiies a cir
cumstanei~, devid:t súmente ~o capricho da sorte, 
de quatro deputados pela província de Pernambuco 
serem memüros da commissüo cnc.:.trre_:;ada do 
julgamento do 1;1roccsso elei!oral respectivo. Estava 
Jsto reservado a província de I'emamlmco. 

U:v Sn. DEPUTADO : - Queixe-se da sorte. 
O í Sn. N.~scn!Emo PonmLLA: -Não procede 

portanto " observ<1ção do nobre deput:I(J.o no 
procedimento h~víD.o por parte dos deputados d~s 
<mtras prodncins. · 
_ 0 Sn .. BUARQUE. DE MACEDO:- SG O ]ll"iueipio de 

v . Ex. e verdadetro, !.leve prevalecer pora quatro, 
para dous e pam um só. 

O Sn. NAsci><E:>"l'O PonT:ELr.A:- O nobre d~putodo 
ainda uma vez me interrompe. 

O Sn. BUAllQüE DE ~[AcF.no:-E'p,-ecigo ir oppondo 
contestações ao que Y~i V. Ex. dizeDllo, llOr~ue 
não ~uero tom~r de novo a palavru. · 

O Sn. :NASCi)JE:"iTO PonTlll.L-4. :-Abstenho.:.me de 
dar apartes sempre q U!! podem perturbar as dis
cnssõcsa 

Tomarei em considerac5o o que lM ll:i o nobre 
deputado. 

Nilo é simplesmente pela con.~iderac:io do nu
mero que eu julgo excepcional o qne ·se. dá em 
relação ás eleições da pro\·ineia de Pernambuco ; 
mas porque em nenhuma das outras pl'ovineius 
de cujo processo ~onhece a L" commiss5o ou 
qualquer das outras, ho u circumstaucia de pela ap
provação do parecer annullar-se diplomas. 

. o SI\. nu.ffii.\UE DE :MACEDO :-De Pernambuco não 
importa a Mnulla.ção de diploma.. 

OSn. XAscrMENTO Pon-rEr.LA ;- l'i'.rdão; o nobre 
deputndo prometteu demonstrar, mos não o fez. 

0 Sa. Bc.UlQUE DE 11-rACF:DO :- ?i:io quiz dClllODS· 
tr:tl-o, pori]ue n5o estn,·u mais ~m disens>ã·• o re
qu_erimeoto do nobre dC!lUt;ldo; 1nns obrig-a·tne u 
demonstrai-o. 

OSn. NASCDrEN'ro PonTELL .~ :- Não tenho ouLro 
rem~dio senão acompanhar o nobre deputado ; 
pree1so fnel-o, para I[Ue o 'lueS. Ex. aq,,, disse ... 

O Sn. BuA.nQUE DE MACEDO :- Justificando o meu 
reqncrime~to. 

O Sn. NAscrMl':x-ro Ponr~Lr..~:- .•.. m11 resposta 
ao meu discurso não fique t~mbcm sem res
posta. 

~~do Cearã diÍ:-me o nobre deputaúo que houve 
clcJç.ocs contestadas, mas a contesta("ilo dcs~as 
clci('Õe> nüo prejudicava o direito de nem um.· 
só representante por e~sa província. 

N« do ~laran!Jão diz-me ainda o nobre deputado 
que houve um diploma conteswuo, mas o parecer 
d~ cornmi<silo só comprehende elei~ões não eon
tei't:!das. 

Portanto o facto dos nobres dcjm W.dos pelas 
provinci~s do Cearâ c dol\farnnhão, m embros da 
1.' commis~ão, não terem requerido substitui· 
r;lio1 nno tem a nu~nor. importar.c!a~ porque o 
parecer é I"()striclO, é limitado i1s elei~ües não co n
Le~tadas. c conse~uintemente o juizo da commi~siio 
não podia nunea JJnportar prejuízo n qualquer dos 
rcptcseu\anles dessas provineias. · 

!ias rloié•Ões da provincin de Pernambuco ha 
não sú dons diplomas disputados, como ainda um 
terceiro, como se mostra da exposit-ão por mim 
apresentada ú nobre commissão. • 

1\:ão tanto pela círcumslancia do numero, mas 
principalmente pela que tiea expost<t, era-me licito 
esperar que os nobres deput.1dos por amor do 
parLiuo e da provincia que tiio dignamente repre
sentam, e em garantia dos direitos de seus ad
ver>arios, evitando a mais leve mspeita de in
fluencia no julgamento, tiwssem sido os primGiros 
a requet·er a sua substituiçõo por outros que 
complcta$sem a commissão e não deixassem que 
ella ficasse apenas campos~• de cinco m emlJrOS. 

}\ins, porcrue disse isto, irrogueL uma injuria 
aos nob1·cs deputados? 

O Sn. Bl'ARQUF.; DE M:ACE~O :-1\iio disse injuria. 
0 S_n. 1ÜSCIMEl\"TO PORTELLA :-Porque disse isto 

usei de acrimonia para com os nobres deputa
dosL. 

O Sn. Bu.mQoE DE · :111.\cEDO :-lia ali u~ões . que 
no> iueommodar,ml muito, lJorque hontem não 
respondi. 

O Sn. NASC!)mXTO PonTELL.~:-E' possível que as 
consideraçiies que aqui fLz tenham illC(iiiWWdado 
muito aos nobres deputado~. n lio pela acrim.onüt 
qne esEas considerações tenham tido, mas )'ela 
jn;tiça com (!llC foram relia<, e o reconhecimento 
dessa injm~iç~ )ll"atica.da pam com igo ha de te•· 
~Cln:>do hnst:mtc no espírito de SS. EExs. 110ra 
en1lsar-lhe~ o incommodo <tnc o no!JJ·e dC[JU!ad() 
canr~ss:l. 

0 Sn. Rtr.,llQUE DE MACEDO :-Por s~rcm argni()OO~ 
injusta.<. 

O Sn. N 1.scmE!>"TO PonTELLA :- As argnicões 
injusta~ não inconunodam. . . · 

O Sn.llUAI1QUE DE l!IACE~o :- Incommodaram-nos 
por tuem sido ditn> nesta cu" l por V. Ex., e po1· 
V. Ex. com iusi:;teueia, p6r n1ais de dez "l"ezes 
ter-nos Jan~ado em rosto não nos havermos feito 
suLstituir, quando cumpri!nos o nos ,o dever dan
do-nos por suspeitos. Isto era o que unicamente 
tínhamos a fazer. N~o era, repito, a consideração do numero de 

memuros da commissiio qnc me antorizava a es
perar que os dignos deputados por P ernambuco O Sn. NASCI~rE~"To PoRTELL.~ :-Sr. presidente, 
se fizesgem suustitnir na oecasião do julgamento V. Ex. estú vendo que apeznr do modo por que 
do proeesso eleitoral, ·que esse julgamento fosse j procedi para eom o nobre deputado .que fa llou 
}Jroferido por nma commissão complet~' e n.5o todo o tempo que lhe aprouve sem ser por mim 
apen~~ por cinco membros. interrompido, não tem para comigo, apezar d o 

Disse que a 1.• commi,são niio tinha de trauu- de pedido que lhe fiz, pmccdimcnto igual. · 
diJ?lOrnas contestados por qualquer das províncias O Sn. BuJ.nQus Ds :\IAC~-:Do: -Desejo que o seu 
·"?Jo_ proceS$0 eleitoral era sujeito :i sua apre- discurso saia com os meus apartes, e eom isso me 
CI3Ç<!O. contento. 
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O Sn. NAsctnm~-ro Ponr:ELL.~ : - Por esta fórma dente, eu peço muito espceialmentc a V. Ex. 
obriga-me o nobre deputado, pela consideração que se digne advertir-me, porque quero respeitar 
iJ:ue lhe devo, a não deixat sem resposta os sew; o regimento, as observações de V. Ex. n quem 
apartes, tanto mais lfuando ilelles, bem c.omo no constituo, como con~tituido está pelo regimento, 
seu discurso o nobre deputado rcferc~sc ao qu.e eu o meu juiz. 
disse nu sessão passada, não ha,·endo razão para Não me deixe, pois, V. Ex:. proferir uma uniea 
tania desde que foi regeitado o meu requerimento. palavra que seja offensiva ou. aerinum.ioaa. 

DiNe·llia mesmo que o nobre deputado, com (.4.pOiarlos.) 
ce1·1a malicia, procura, depois de me baYer vencido o nobre deputado por mais de uma yez arguiu· 
conl a rejeição do nwa requerimento, abusar da me de ter usado de acrimonia o ainda neste mo
sua força.·· mento quando cu. tiro de su.as palavras conclusões 

O Sn. L1:1z FILlPPE :-Com pouca generosidade. dilfereutes dagucl!.1s que S. Ex. tirou, julga-se 
o sn. NASCt:IIENTO PonTELU: -Com pouca ge- :mtorizado a d1zer que isso revela que se estabc

. nerosidade, como muito bem diz o meu nobre lecerá um debate acrimonioso . 
collega por Pernamlmco. O Sn. Bu.~RQUE DE MACEDo:- E é de esperar. 

Hontem me pareceuqu.e o nobre depul.:ldo ver- OSn.NA>ClllENTO PonTELLA:-Poi> ú por ventura 
gaYn ao peso d::t justita das CO!)ilidera~llcs que cu. acrimonia, ou offema ao ear~cter do nobre depu-
eslava fazendo.. . , ladot o dizer, que tendo ficado o seu. espírito no 

OS n, M . 1'\'i · d estaao quo S. E:~:. declarou, é de esperar que esse 
n. BuAn_tE DE .\.CEDO. -l ,oapora 0 • estado, opezar da Yictoriaalcançada. hnde perdu· 

O Sn. NAscJm:XTO PO!tTELVA : - • . • e esse meu rar por tempo !ai, que o nobre deputado talvez 
juizo de então, eu o vr con.fir-ro.ado ha pouco pela arrependido :;entbí m<iores incommodos! 
decl:~r:~ção que o nobre deputado fez, de que elle e 
seus ct}mp:mheiros ficaram summameute incom· 
modados pelas palavras que proferi. 

O Sn. Bu.Ü\QU~ nll> ;\hcEDG :- Pelo facto sómentc 
de tcrelll sido proferidas por V. Ex. 

O Sn. BuAnQL"EDE MAcEDo:- O incommodo veio 
sómente da inju.sti~A ser proferida por V. Ex:. 

O Sn. PltESI!lllNrE :-Rogo aos nobres deputados 
que nrro e;tabeleçnm dialogos, que tornamintermi· 
nn v eis as discussões. 

O Sn. NAScmENTO l'onTELLA:- E como se não 
bastára isto, Sr. presidente, eu vejo que por especie 
de malicía ... 

O Sn. NAscnrENro PORTELLA:- 011 I Sr. pr e
sidente, cu estava longe de pensar que ~spola
vras por mim proferidas podess~nl influ ir n o 

O' S11. Bu.u:QtiE DE M.~c~oo:- Qu.e V. Ex. teve animo do nobre deputado, não pelo valor que ellas 
hontcm. por si t~m, mas pela qualidade da pessoa que as 

O Sn. NAScmE~To PonTELL.\:- ... o nobre de· proferiu. 
pntado procurou hoje, ; vencedor, risonho como o Sn. Bc\nQUE DE MA-CI>oo:- Cerlnmente, por-
se n10stra, satisfeito como deve estar. . . que é muito respeitavc! para todos n ós . 

0 SR. BUAR(ÍUE DE MACEOO:- Estou apenas OU- 0. Sn. K.\SCIYENTO PORTELLA:-EU lhes ~gradcço 
vindo-o com prazer. mmto. 

O Sn. 1'\.\sciillln..-ro l'oar&LLA:-•.. porqu.e :tHnal O Sn. Bu.I.!IQUE DE MACEDO:- Sobre es te pon to 
o triumplw lhe [Jertence ; o nobre deputado, dei- não ha contestação. 
xmdo de ter a gemn·osidadc, como ha pouco em . · . . . 
>'Jlarte foi dito, procura esmagar-me sob 0 pezo de O Sn .. NASCIA!ENTO P 9nTELLA •. -}la~ ~rclO que, 
tão es)Jlendirla victo,·ia. \ n~strahmdo mesmo _oas co!ls!deraçue• pcssoaes, 

Itlude-se, porém, 0 nobre deputado ; por In;J.is nmd~ qua~do profcr~<l~s f?ssem por . o!ltr em as 
victorioso que se supponlla, por mais ri~onho I constdcraçoes por mim fe1t"s, produ.~mnm scm· 
Í!U.C eslejn e t'at\sfeíto que pareça, os tormentos pre no ammo do nobre. uepul.a<lo esse m commodo, 
o:!o seu espírito, ~s torturns por que ellc 11assou, c que declar?u ter_ soffr!do desde honteu~, porque 
que foi 0 proprio a coníc~s~r, por cJfeito das e>sns_ ~onstdera~oes nao e:tpressam senau _nqn_lllo 
observac;ões por mim aqui feitas, hão de perdurar que e JUSto,, e nquelle que falta com a Jlllltl~ , 
por muico tempo, não 5~ extinguirão nos poucos n_egaudo-a c esquecendo-a, tem sempre o espl-
minutos que vão da victoria por V. Ex. alcançada n \o tortur~do. . . 
até ao momento em que fallo; 0 effeito h~ de ser . q nobre deputado tem o seu csp1rtto bastante 
la! que tol.-cz em algum tempo o nobre deputado lucrdo paro ver que d!go uma v erdade . 
arrependido . . . lá não hastav3rn as acrínwnias ; era p reciso 

o su. BcARQL'E DE M.u:Eoo : _Não creio nisso. ·que o nobre deputado Q_le c~amass~ m;alicioso por . I me ha>"er hontem refenào a pr<lvmcra do Arna· q Sn . l'IAscr>mNTO l'onuLr..~: - • . . ha ile ter zonas. . 
m>:~ores ~o~turas d? que aqu.ellas por que teJn Todos .nós estamos sujeitos a impressões diffe-
pas. ado, , e.,u.udo dlsse. . , rentes, conforme o modo por que consídernmos 

o_ Sn. lJU.U\Ql"E DE MACEDO : -:- Ja :v~ que tenho os acontecimentos ou ractos que se nos apresentam. 
razao de esperar um debate acrrmomoso . E' possivel que as circumstaneias que aqui r eferi 

o Sn. NAscmE:>.--ro PoRTELL.I.: ~ Ha r.erimonia fu.essem suspeitar que entre as elei~.ões das p ro· · 
uo que t enho dito? Yincias de Pernambuco e do Amru:onas bav ia 

. . , • . c certa ligação ou dependencia por estarem ~ob a 
.o .~n., !'HRQU~>_ o~< MAcEno.- 'i. Ex. annun- pressão da mesma influencia ; ê possivclqueessa.~ 

c1a Ja e""~s tortura~· • · cireumstaneias tivessem s ido por rnim mal apre-
0 Sn. N.~wrnE:<'I:H Ponr&r.LA :-Se vor ventu.ra ciadas, mas islo é elfeito ·natural da diYersidade 

]la alguma acrimonia no que digo, Sr. presí- de apreciações dos factos ou acontecimento~. 
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Aqnillo que.c em meu espirHo influiu poderia ter I ethc;:~ provindas. Eis aqui dito com fr~uqueza o 
produzi de,> no animo do no!Jre Jepn~tdo effeito nHiic que "· 
<o iliverso; mas sou eu porventura culpado, !lÓde· O _Sn. l-tHz FtLIP~E :- E' npenas repetiç~o do 
se-me imp11tar malicia na euuncia(·âo <lc um pen- que .Já dis~e; não ouvi desenvolvimento. · 
~runcnto de'-" ido a tantas ch·eu.ms!ancias ~ Não, 
Sr. pte;idcnte. · O Sn. !\.l>ClMENTO PoRTELLA: - Eis-aqui o que 

B 1 f 1 · está dit.o. Canlo bem observa o nobre presidente 
aston-me o simp es neto <O sorte•o pftra_ que th camnro, n5o é este o obJ·eeto da discuss5o, c 

naquelle momento fatídico em que ~ sorte nnha r . . 
com a sua cegueira. com o ~eu eapricbo, c~pricho lll_ obrlgado a dizer estas palavras apenas para 
muitos 'lezes inven"civcl, ccgudrn que, se 'ís vezes satisfazer muito ligeirament~ (talvez não tenha 
coneorre para o acerto, muitas vezes faz esquecer satisfeito) ao apai1e do nobre deputado, o Sr. Dr. 
a verdade e a justira; ficasse, ~"não com·encido, Luiz Filippe. 
ao menos suspeitoso, de que a influencia que a di· Npo tem r"zno o nol;re deputado quando me 
ctám. aetuava com a m~sffi!l fOl'ça em ambas as attrtbue malícia na referencia que fiz :"ts elcicões 
eleiçiics. Isto que eu di>se entiiQ, Sr. presid~nte, da provínc-ia do Amazonns. Póde bem ser que 
com tod~ a frMlqueza que um homem político póde o espírito do nobr0 deputodo esteja tiio p1·evcnido 
ter, acha-~c e"arudo na minh" exposição esct'illln, a respeito dessa provin~i.a flUe tenha _naturalmente 
que ahi corre im]Jress~ no Joma-l do conunercio tom~dn as nt!Oh3s p~l~\ 1 as em senttdo, dttferen~J, 
de hoje, referindo-me tmnbem pelas ligações a.~tnbuuttlo-lhes malicta que certameu,e ellas nao 
in\imas, dep~ml.entes mesmo, que me pareceram te~. ..· . 7 ter, ás eleições ate de uma pro>incio. que fie:~. em . 8~- a:>stm c, culpa nao tcn~w de que a_ npre
umn o.utra extremidade do Imperio a provincía I eta(ao que po~ventura f~ç_9, o JlllZO que pon_ent_ura 
de GOI'a~. ' . t_cnha a resp~rto tl_as elctçoes daque!la .~ro•:_:ncra o 

· \ lucam dar "s mmhas ]JUlavras SJgnlltcuçao que 
Se malícia o nobre deputado me póde attril:mir ellas não t&m. 

por ter !!Ontem feito referencra a prol'incia do O nobre deputado para justifie"r o seu procedi
Amuzonas, lendo, como natmalrnente teri~ lido menta c de seus collegas deputados por Pcmam
hoje, como natuulmente teria lido no ~eio da . buco, de não llaverem requerido substituiçüo por 
cornmis~iio, a tn:posição escrl[lt<l por mim feil.a, outros L]Ue r<Jrnpletassem a eommissão, disse que 
yeria que a malicia >e estendia á mais, não 6 tão na primeira sessão da commissão fitra resolvido 
limitadn, tão res!ricta, compt·eltendia mesmo outra .que e!Ies se absteriam de intervir no julg<1mento 
proYinci~. d~ elei0ão ila província do Pernamlmco, hem como 

O Sn. Lr;rz FJLJPPE :-se eu não temesse alongar tod~s_ ?s m~mbros da con~mi.ssão a respeito das 
o seu discurso, lhe pediria eXlllicações a este res- eletcue, das respect1vas prov,ncms. 
peito. O Sn. Dt:ARQcE DE ~L\CEDO :-Não f~i precisa· 

O Sn. I3CAll<loE Dli: MACEDO :-EIJ e nfio quer que mente ;ssim. ~e V .. Ex, me dá Iicen,a cu rcctHico: 
se dêm apartes. o que -vejo é malicia em tudo isso Ql!-e _nu o havtn necessrdade d~ c_~mp!etar _a com-

. · mtssao desde que houvesse oprmao unan1mc (]3 
OSn .. N.<scDmxmPcnTEt.LA :-O nobre dt~putatlo parte da. maioria com rcla~.ão a qualquer tl~s 

pede-me explicações a este res[ll!ito. elci~ões contcstatlas. 
O Sn. LtJIZ FrLI PPE :- Sim; em rderencia aos 

ponoosde ligação <[Ue ba entrcnseleiçües de PeJ·
nnmbuco c as de Gopz, por exemplo. 

O Sn. ?i'ASCilm~To PoRTELLA:- Proenm~ei sMis
fazer ao nobre depu tudo, gn:r.rdmuo nesta respost<\ 
tt ma:xinla con,·enie-nci" que devo, 1nuito e::.pe
cbtmente peln attentj::io que d~vo ~o nobre tlepu
tat.lo. 

O Sn. Lr:tz F!Lll'PE :-~las neste ponto desej~ria 
que fosse franco. 

O Sn. 21<AsCilll:~-ro PonTEr.LI. :- Posso ser franco 
e posso ser conv6niente. A convenieucia não 
exclue a, franqueza. Portanto, dizendo que o farei 
com convenienei::t, não deis.urci tlc ter a franqueza 
com que costumo fallar. 

Pede-me o nobre deputado qne. eu indique as 
relaç?es. em que por ventura estejam as eleições dn 
pro"\'mcta de Pernambuco com ·as de Govaz. Seria 
preciso que o nobre deputado niio soubesse que o 
chefe de policia da proví ncia de Pernambuco tl 
deputodo por Goyaz. 

O Sn. PliESIDEl>-rE :-Mas esta não é a m~leria do 
requerimento. 

O Sn. N.\SCiltE:-"To Ponn:LL.I. :- Assim tambem 
por ~e r o presidente da provineia de Pernambuco 
deputado I•elo Amazona", tirei a conclusiio dos 
rel~ções ~m que se acham as elei~ões das respe· 

O Sn. NA~cmr,~-ro Pmrn;:~r.A:- Ai nda ~ssim 
pnrec~ q_ue esta deliberação ott rcroln~ão tomada 
no seio da commíssiio csttwa em opposi~5o cont o 
que :urui no re:ciuto dn :J.ugustn c:m1~r:1 Uo.::o 
f:;rs. doputMlas se tinh~ manifcst~uo como no1·ma 
a seguir, como precedente ildOJrt~do e nt-eilo, de 
que ~ su1Jstituiç1io JlOl' clfeilo de S:l>JlCi ~.iiu ~ru 
cousn natuml. Ora, quando mesmo " commissrro 
em sua primeira roumiTo as~im tiycsse resol\·ido, 
como estou certo ~uc resolveu, desde que o nohrc 
deputado o diz, era licito es)Jenn' que attontas 
as condiçucs cspeciaescl>s eleiçues de Pern3mLuco, 
fossem os nolJr.cs deputados os primeiros a ter pro· 
eedimento d<ffercnte dos outros membros tia com
miss1lo c.om referenein 6s oleiçlíes de ~nas respec
tivas províncias. ~enl1um delles tinha , como 
disse, que eXllm;n~r diplomas contestados . 

Quanto teria sido melhor para os nobres depu· 
tados di:;nos repre~ent:.lntes dnquella provinda 
que o parecer tivesse sido elaborado e apresentado 
por noYe deputados. nenhum dos quacs represen
tasse a mesma provincia <! 

O Sn. Bu.\BQUE DE: lt!AcEoo : -Desde que foi 
. pela maioria a!isoluta ... . 

O Sn. NAscmE~-ro PORTBLLA : -Perdi\e o nobre 
deputado; por ventura não .seria para os nobres 
deputados, parn o partido que dig-namente repre
scntanl nesta ensn muito mais nobre, muHo mais 
imporl.:lnte, de muito maJor effeito que o pa:r·ecer 
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fosse apresentado por uma commíssao de nove 
membros, e:;-:tranhos a provinch do que firmado 
aper_ms por mnco membros,com ausencia de quatro? 

Disse, o nobre depuLado, nada disto importa 
porque io parcecr está assignado por ~inco e 
cinco oonstituem n1aioria. ' 

r>.ão · lJasta attender á condi.,ão do'numero da
quelles que firmam o parecer, é ~ssencial attender 
á con<liçiío do numero que constitue o tribunal que 
pro fere a decisão. Que importa que o parecer seja 
fu:ma<lo por cinco quando o conhecimento da ques· 
tão, a sua apreciação ó commcttida na fúrma do 
regimento a uma commissão de nove membros? 
Pois um parecer que deve ser o fructo do trabalho 
de nove e é apenas de cinco, tem o mesmo valor? 
O !]Ue muito importa para seu valor e força é que 
seJa ellc o frueto do trabalho de todos os membros 
da comtnissã!l apreciando cada um delles as di
versas questões agitadas no seio da commissão. O 
parecer ao contrario a que faltam estas condições 
que o re~imento suppiie não tem a mesma forç;t. 
Pa~a dar força á sua observação o no!Jre depu

tado chegou n dizer que nem mesmo era neces
sario que o parecer estivesse firmado por cinco 
membros, um, dous ou tres seriam bastnntes. 

O Stt. BoAnQUE DE ~IAcEooi-Para que a camara 
tomnsse conhecimento. 

O Sn. NAscmExTo l'omELLA:-se o nobre depu
tado se julgou autoriz~do para dizer que eu 
sustentei priucipio inteiramente rlescontleclda, lm 
de permittir-me que lhe diga- qu•l se l1a alguma 
causa de desconhecido e inadmissível é exacta
mcnte essa proposição. 

0 Sn·. BUAII~liE DE hl~CEDO ; - l\ãO ha tal, OS 
factos provam contra o que V. Ex. está dizendo. 

dimento perante a minoria da digna L • com
missão de inqueríto. S. R~ . disse que eu leYan· 
tava um principio inteiramente novo, f'IT.Wl o 
de ser ne~essario para :Ulrir debate pcranre a 
commissão, que esta tenhaperante a maioria ·ae 
seus membros ; e que na sessão do dia 10, ao s er 
lido o parecer reMh·o 6 proYineia de Per-nQmbuco 
e concedendo-se-me a palavra para que eu tlzessc 
os Cll'nsideraçõe• que me aprom·csse, declarára 
apenas que o não faria por não ter sido eon ,~i dado 
pelo j omal. . _ , 

O Sn. BêAliQuE DE 1\L\C:EDo: -Ou com an tecc 
dencía. 

O Sn. NMoBIE,--ro PonTELLA:- Ou cont ante
cedencia para fazol-o. 

· lia dous pontos a examinar com rer~r;Jucia a 
esta parte do discurso do nobre deputado: na. 
uma questão de facto, da qual antes d<~ t udo ·me 
cumpre tt·atar, c outm de direito, da •1ual depois 
me. occuparei. 

E certo que na occasiiio a que ollude o nobre de· 
putado, det,ois de rejeitada a prelimin or, em que 
insiste com algum esforço, de se não julgar re i! 
o parecer antes de se al.Jr ir debate, o Sr. [lre;,i
donte da comtuissüo se dignou dizer-me que eu 
podia usar da pulaYra para abrir-se o ddJate . 

E' lambem certo que nessa occasião eu d issr. (e foi 
esso umu dos rnzões do meu procedimeato) que 
não se me tendo desig-nado aquellc d ia 11~ra o 
debate oral, cu deixava de usar da palavra. Assim 
con ~r mo essa parte das o.bservaQijes do nobre 
deputudo : é materia de facto. . 

:Aias não foi só esta a razão do meu procedi
mento. Já o disse, mas toma-~e necec>:1 rio rep·e· 
til-o para que o nobre deputado ainda mellwr o 
conheça. Já fui relator de uma commissão im~ort;mte 

em que não h ou v e maioria e a camara deliberou 
'oilre clla--{) projecto de reforma de rcN'utn
mento. 

O Sn. Bt:.utQVE DE ~LÚ:Eoo: - lias cr~ío (tU e 
nessa occasião foi a unica razão que deu . :\ão 
nJiirmo, ma' parece· me que não allegou mais nada . 

. O Sn _ ~ASCIMF.:!.'TO Pon-rli:tr..\ : - E' possível quo 
alr.;tun caso se tenha dado no sentido indicado O Sn. NAscmE:-;To PonTEtLA: - Para ~ue o 
pelo nobr e deputado. nobre deputado conheç.,,_ posto que já ago t·a seÇI 

. . . _ . resultado, porque foi reJeitado o m eu requeri-
O Sl\. Bu.U\QC.ll DE l !AcEco- -MUitos . menta e 0 ; 0 tem proveito tUllo quanto Nt disser 
O Sn. NAsCIMExro PoRTELLA :·-:\!as serão tão a este respeito, importando apenas o cumprimento 

raros que não é pos •i vel destruir a ser i~ tio factos · do meu dever , preciso acre>centa.r que uiio foi 56 
em sentido con tt-ario, a serie de resolu~ües lo- artuclla a rnzüo rio m eu pro~edimento, m~> outra 
madas jlot esta aug usta eamara., devolvendo ás para mim de tanto valot·; que s<i por >i !J a~taria 
commi,;s<:ies respectivos m uitos Fareceres, quando para autorizar o meu procedimento. 
não estão firm3dos pela maioria de se~s membros. Nessn sessão da commL""1io estava p:'é>eute o 
Como é que se podia tomar conhecimento de um dig-no presidente e os dignos m embro> <lesem
parecer, não estando assignado pela maior ia da pedidos d:t m esma commissão, os Srs. Franco de 
commissão ? Sá e Joaquim Serra ; esiuvam presente.' lambem 

os quatro dignos deputados d~ Pernambuco. Ao 
ser lido o parecer e eu pedir a palavra para a men· 
eionada questão de ordem os nobres depuW.dos por 
Pernambuco,. c:ada uln por s ua vez impugnaram 
·a minha reclamação entendendo, q ne 3 pezar de não 
ter havido debate oral, po<lia a commiss5o apre
sentar seu parecer, e que por tanto não procedb . a 
quesliio de ordem por mim agitada. Tiye de res
ponder a cada um delles, e muito especialmente 
áquelle que fez uma consideracão, que Yi hoje 
repetida pelo nobre deputado, que acabou. de fallar, 
<IWJl a de que meu procedimento indicava vro
posito de evitar que fossem reeonhecid_os .~nte.o; da 
abertura da eamara S. Ex., e os demms depu
tados pela proyiucia de ·Pernambuco. 

O Sn. Bu.I.RQIJ'E DEjMAC!illo: - Quando se não 
chega a um aceôrdo, vêm os ·pareceres para a 
mesa e são dados para ordem do dia. 

O Sn. N.~scmE;-;-ro PoRTELLA: - Esse não é o 
caso presente. · 

Portan to. ainda quando tenhà havido factos no 
sentido indicndo pelo nobre deputado, são ex
cepções que não podem destru ir a reg-ra, r egra 
firmada pelo regimento, e mantida sempre pelos 
precedentes. 

O Sn. Bu.illQUE DE ~L~CEDO:- A regra é essa; isso 
ê exacto. 

0 Sn. NA.SCBIE~.,-0 PORTELLA :- 0 nobre depu-, 
tado na serie de arguíçiies que se digno u fazer-me 
qnando já vencedor, não esqueceu o meu proce

.a.. H.-TOllO I. 
O Sn. BrARQUE DE l!Aomo :-Poderia. 
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0 SR . N.\SClDNro Potrn:LJ.A: - Poderia. Rc
c.ordo-mc bem que a esta considernt;.iio oppuz 
outra, e tal que e,;se nobre deputado prompra
mento decJ.u·ou, que não· est:o,·a em ~U:l intenç"o 
fa1.cr-me essa argnição, porque de minha parte 
não lmvia, e ·eu o declarJra, senão o deseJO de 
resalvar o meu direito, e não o de protelar o r eco
nhecimento do -direito de S. Ex. e dos demais tlc
putados. Parece-me portanto que esta declarn~ão 
de um do; eollegas tio no!Jre tlcputado, b~stn.rl3 
para que en não esperasse hoje a mesma arguiçiio. 
E' verdade que o 110~re deputndo declarou,- que 
se pode1·ia suppôr .-llos o nobre tleputndo que 
' ·iu recuar <Jncm foi o }lrimeiro a av:m~.,r s l
milhnnte proposic;io, não . deveria n·produ7.il-a, 
c era o menos proprio para adulitti r u possillili
dadc.ddla; ao contrario deYeria ~er o primeiro 
a cont~_s tar qualquer suspeita a este r~speito. 

Como dizia, os no~ros deputados impugnaram a 
minba rcchrnação e conseguiram que apcznr della 
o parecer assi:;nado ros.<e remettido ã mesa. 

Per;m.nto aos nobres tleputatlos lJUC por mais tle 
uma n z tiim in~istido em que se absth·eram lle 
tomar parte no julgamento das elei~ões de Pernam
Luco, se ·a ilcci>ão da questão ole orde101 por mim 
agitada não faz tlarte ilo julgamento das eleições 
olesta pro v iucia ? Certamente que ~im. E como 
poderi:> ser resoh· id" se os nobres deputados não 
tiressem tomado parte na rcsoluç:io' 

O Sn .. BLlliQUE DE !IL\cEDO :- Foi rc,;olvido 
pelo· presidente. 

o Sn. N.\SCl11lli:ittO PonTF.:LLA:- J:\ querem att~i
lmir tt,da a re,;pons:J.bilidadc no pre~idente da 
eo1nmi~s:1o. 

A mc>ma rccl~mação foi feita ao presidente da 
commissão, que não vejo nesle recint.o, como 
11>mbem nào vejo o illusa·c membro. o Sr. Franco 
de S:i . · 

O Sn . NASCJYV.XTO PotttttJ.A :-O nobr e depu
tado n5o discutiu comu eu esperei, que fizesse 
tle~lstf u dn palavra c encerrou-se n discussão seni 
'luo ;;- Ex. m_o ti\·esse respondido; hoje, porém,. 
:;. F-x., dcr10ts de vencedor, depois de rejeitado 
meu requerimento, oprescnt:l outro, parn, justi
ficando-o, rCSj.>ouder·llle. 

Niio posso, Sr. presidente, ficar eu silencioso . 
O Sn. PnEStnllXTE :-0 rcqrrerimen to tem relação 

com ll$ elei,,ões de Pernomllueo; rnns o que o 
nobre deputado est:i dizendo ~sta. longe da ni~•teria 
do re<t ueri mento. 

O Sn. NAscarENTO Ponn'LLA :-Como in dizendo 
Sr . vresidentc, desculpe V. R1: . que prosi~; 
havendo apenas Ires membros prcsenles a questão . 

· de ordem teve s"l ntão. 
Dis~e. é verdade; tJne um~ das iazões, pm· miro

a!legndas para não usar da palavra; foi niio ter 
>rdo aquella oceasião a que com antecedencia 
devi.a ser d_r.sign:~da para fazel-o. Embora. não 
este) a no re:rtmento, a p ratico constanle nas sessões 
~ oteriores tem sido que, rcccllida a ea:posiftaõ dÓ 
wtcressado, haj a ou não contestat,;jo a eommissão 
designa dia para o uebale ·or":lL - ' 

Esta prat rca está ·de perfeito aceôrdo com o 
pensall!ento que pr~idc á$ diversas disposiçõe-• 
do regtmcnto- Desde que este permittc que ao 
debate ornl assist.1m não sú os interessados como 
q uaesquer Srs. deputados, corno qualquer cidadão 
q ue o requeira, to;na-se necessario que o dia c 
hora, em que começa, sejam annuneiados. Não 
6 portanto um tlelmte ·que interesse individual
m ente ao c:tndi<lnto, mas um debate <le ordem 
superior que interessa oi camara e M pniz e dev~ 
per isso ~er aununciado. ' 

O Sn. Bu.u:Qu8 n;;: ?\[ACEGo :-Naquellc enso o 
r(,gimento falia só do interessado ou seu advogado. 
V. Ex. era o unico. 

O Sn. Luu FrtiPl'L:: -Ern. tudo quanto crn atti· ' o s N 
n~ntc ao direito do nobre dCIJUlodo nós nos nlJsti- 8 - Ascuu;~,.o PoRTELLA :-Rellito o <1ue diz 
Yemos. 

O Sn KMctli;l:-To l'onTtlJ.L.\ :- Chego a este 
ponto· pcb in; istencia do nobre deputado, que por 
~ na.is tle Ullla wz_ me tem. fe ilo inj ustiça, auri
bu.m<lo-me tntenru~ olienstYa~, estou pois mos
trnndo que ~a oecasião ·~m que o nobre deputado 
t];z que eu m·ern proceduncnto m~nos rc:;nlar, niio 
usantlo da palaYm .. . 

O Sn. BuAnQt'•: DE llt~EEDO:- Não disse menos 
r egular; não quiz mar dn pala n:~. 

o regimento para q ue o nobre deputad o eom-
preheu~a do !tma ,-ez p~tra sempre que não é sú, 
como dtssc, o mt:rcssado ... 

O Sn . Br.<noUE DE MACEDO :-On seu advogado. 
O S11. N.\scr:~~l::~•o PonnLLA:- • _. que é convi

dado a compar.ecer _ 
< ~uardados sempre a ordem c rolemnidadc 

pree~sas a cou1mi~são em seguida ce!P.brm::i conre
rcncoas pnr:t oUVIr as observ~eões quo os interes
~ados, seus procuradores on advogados e qu:t lquer 
de)lUtado hou,·erem de f;;zcr ol':llmente sobre a 

O StL N . .:set~BX'l'O Por.TF.LL\: - Que o nobro m:rteria prof)rin do inquerito... • 
dcput.ldo impui'(Ilar-3. rninlm· reclnmaç.ao, ll'at.:In-
õo-se rle qucstii.o de ordem; O Sn. B uAROl'E DE M.\CEoo : -Já v t; que niio <) 

. qualquer cidadão. 
O S_n_ Pn>:smE~E:-V. E.~· me parece que , o S!t. :ü .. <cnrEXTO P onTELÍ.l:·- __ _ estes de-

e~·tá fora. da mat rrt;l do requettmento. i bates ~u:~riio cmquanto 0 permillir a maioria da 
O Sn. NA::CI:IIE~'1'0 PonTELL.\ : -'-Eu appello para commtsse~o . • 

r, esclarecido espírito de Y. E:.:. Estou tratando ·o Sll . Bu.\r.Qn: DE ~L\cEoo:-Então? Só os inte-
\lo que. se refere ás elei~õe;; de minha provinci~. rcs..~dos . .. 
Espero que t enlta p:tciencia de ouvir-me por mais 
al1=mm tem pu, como me tem oul"ido. eoncorrcn<lo O Sn- N.\!<cmE~"Io PonTE LLA :-Est<i claro que 
parn que lhe ,-ore totla a gr:ttid~o de que já c) o pttillico porler:i assistir tambcru. 
t\\ereceJor · - O Sn. Btanour-: DE :M.\CEDo :-Como '1 requc-

0 uobr.'· deputndo qt1e acabou de rallar cedeu r cnJo ? ! . .. 
b(lntcm da (la]n,-ra npoz ~-minha retirada da tr1- I . · 
!Juno . • O Sll. NASCIMF.XTO l'onTP.LLJ.. :-Este uti:::o é 

·0 s n _ _ _. c~prosso, est..be)ece n (mblicidade, a intervctiç:'io, 
. n.. U.1.l\Ql:"F. DL M;\CEoo --Para V(l!<lr-sc. nao apenas do mtcr~ssado, mas de todo e qual-
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quer Sr. deputado ; e a pratica adoptada em exe
cução da distlosiçào reg-imental, é racional. 

Quanuo casualmente entrava na sala das cÓnl
uliS>ces ouvi ~ leitur:~ do p3reeer: reclamei pelo 
cumpt•imento do regimento, agitando a questão de 
ordem. 

O Sn. N.~SCIMII~-ro PoRTELLA,_ Sem duYida; •} 
é por isso mesmo rtue acrescentei em re~rosta a 
Y.: Ex. as palovras que acabam de ser pro fef\das. 

Tenho· exposto e por mai• de uma vez as ra
zões por que n~o usei tl.a palavra fJnan t!o vencida 
a questüo de ordem. 

Então, reconheceram os membros (la commissão 
que eu tinha razão, procuraram sanar a inrracção.. O Sn. PuF.SIDENTE :-O nohre depn!tulo es!.á fal-
t.:onh~cendo eu L em " natu~eza dos direitos que lanu o contra o vencido. 
o reg1mento me eonfere, e que o firu para o qllill O Sn. NAsCBIE!\"1'0 PonTJ~r.r.A :- Nfio <Jjgo que a 

· elle .ll~escreveu. o. debate oral, ga.rantindo·lbe a cam.ara resolve11 mal, ao conll·ar io cun·o·me l'es
P'Iblictdade, derxer de usar dn ~a lavra. Eu devia peitoso nnte a sua deci~ii:o. 
!Gllar: q<rando uos termos do reg1mento, e em con- Y. Ex:. não me ha de ouvir palavra~ <fUC eu não 
form•dade da pratica invariaYel, ·houvesse sido encontre nos anuaM pal'lameuwreo do Brnzil; V.Ex. 
annuncw<lo o debate. O eonti·ario seria uma ílis- não me ha de ouvir dizer nunca qrrc nes1u augu>cCL 
'eussão destituída das gar.mth•s que a diSJlOSição camara não entra a ju>tiça . 
.regimental confere. Posso considerar injusLo o neto por ell il pratit~do t 

EI:ternei apenas essa consideraf"iío, em meu es+ m.a.s no 1·ecinto. d!!:sta ~1sa sei respeiL:ll~ L~--n! :Js suas 
pirita influiu não menos a considêroçiio de que a resoluções, ainda que tenha a Cünvicçi·,,. profunda 
comrnissilo não estava c<lmpleta para mim, pois de <JUe conLraria, ou modifica as garanti<J~ com fJU~ 
cstnYalll apenas presentes tres membros insus- a lei )WOc\lrou cerem· o seu diretto. 
peitos,_o Sr. conselbeiro Literato Barroso, o sr. ~o discut~ pois. nem dis;·tltirei o Ycnr.ido. 
Joaquim Serra e o Sr. Dr. Franco de Sá, quando, Nao, respôtto bastante ~augusta camara dos Srs. 
na fórrna do regimento e! la, s6 pôde funecionar : d~putados, e a cadu ~m dos !llC,!llhro; para não 
quando e~tá presente a sua maioria. Para o hon- 1 dt&:UlJr_ contra o vencJdo,_ ·nem tao pouco u>ar tle 
rado presidente da co1nmissão, ella ost:n·a consti-~ expressao n1enos convenlente. 
tui_da, porque, como já ·aneguei, não lhe Cilbia Esteja Y, __ )':I:. certo disto, c dig?·O de_umu_ yez 
~:;11ar a questão da suLstituiçào dos quatro tiignos partt se1np1·~·, +lJaru que cn1 scll esp1r1to P..ltO P3tre a 
deputados por Pernamlmco. menor duvula. 

O Sn. PnESinE!."l'E: ..;.Lembro ao nobre deputado .Examinarei ag-ora ~ questão de direito. . 
que isto é materia venciila. . .Illnde-se o nobre d?P';!tado quall:do cop.funde o 

_ Jlllga~Jeuto p~la C{)fllmrssao com a ltscuss::o hantla 
O Sn. I\,lSCI!IIENTO PoRTELLA:- Sr. presidente, aqui ncsw camara. 

v_. Ex .. pcrmiltir~ <ruc)hc tliga que maLeria vcn- Na verificação de podero< a commíss5o con>tiLuc . 
crda fo1 tutlo aqmllo a respeito de que fallou o poder JUdicial, julga. 1 

nobre deputudo que me precedeu. 
O discutso do nobre deputado nfio passou de uma O Su. BuAnQUE DE MACEDO : - Que a com missão 

resposta ao meu. julgue é o que contesto. 
O Su, Bu.~nQcZ DE li.I.cEoo , _ Uma ou out.ra O Sn. NAscn.rE~"To PonTELL.~ :- Não jnlga ~ 

causa apenas. ~iio r~1lle_i da annullaçâodediploma, OSn. BuAnQUE DE fucllDO:-Qucmjulgn não é a 
IJUO era a quesuw pnnc1paL_ commiss;lo. 

0 Sn. ?i"ASC!l!BXTO PonTEti.Í. ;-V. Ex. permitia, 0 Sn. NASCniSXTO PORTELL.'.:-Perdoe-mc O nOIJto 
Sr. pre$ídente , <JUC cu use dn mesma liberdade de depntado; 6 um ju!gamcnlli . 
tribuno <JUe o nobre del)Utado. o Sn. DuAnQUE nE MACEDO :- Não ha tD!. 

O Sn. Pill!Sli>E~"l'E :-Chamei o nolne dcputaõo Ít · 0 Sn. NAsct~I&XTO PmrrELLA:- p~()e ser qt:.<> e;-
ruateria do requerimento e talvez por isto S. Ex. t0jn em c1·ro. 
fos•e mais re"umülo em seu discur~o. Este pa1·ecer iml'orta um julgamento , e não smt 

O Sn. NAscum~o PonTELLA :-T~nho procurado cu o primeiro t1 dar ás commi:;sõcs lle iuquet·it·l 
·resumir-ma bmlJem.. . c~sa qn;tli1il'nçil.o; eu a encontro retJetida vor 

O Sn. BuÁnQuE nE !IL~c~no :-Hei de vollar ao muiLos dmruelles que têm trntndo 1la natú reza de:;. 
dis~nrso do nobre deputado; deixei de tocar em sas commissões; são commbsões julg ,ldorns. 
~nmlos pontos delle para cingir-me unicamente ã o Sn. Lnz FrLIPPE:- Em sentido gcnerico. 
JUStificação do requerimento. , 

O S 
,.., •. p . . . O Sn. NAsciME:.--ro PouTELu:- -"iem cu faliu ~m 

. n. c~~c.nm:-;To omELU.. :-Esltmo mmLo; outro. 
tere r occasmo 1gunlmente de dur "o nobre deputado ] - · . · · .. 
:1 devida resposta sem procurar deprimir 0 caracter 9~.:t · como se pode cousrd~r~r ?o.n:tit~ tuU a co~-
tle meus adversar ios ]JOlitico· ma- ao contral·· · uuss<JO, como pode ella rumewn.n .e nao tem llle-
respeitundo-o. ' >, " • 

10 sentes metade e rneis um de >eus meml>tos? 
O 811. BuMtQUE DE MAcr,no·: _ Eu n5o disse que O Sn.. BU.\RQU>: DE MACE!)O :-Ma~ parrr ilaYCl' 

de11rímiu o caracter 'de quem quer que fosse disse discussão não ha necessidad e de metade c m:lis 
'!ue fez allusões que me Jlar~ceram o!Tensiv~s. um ; !JUI'a votar,sim . 

. O Sa . Lurz FtLil'PE tlá um aparte que não ou- O Sn. NAsC!h!&l'iTO PoRTELT • .\:- Ist o p~ra mim· ~ 
YJ!DOS. inteírament~ estranho. Pude ser qne ten lw. snece -

o Sn. N .'.SCiltE:."l'o PoRTEr.LA :- Tambem seria lliúo o que diz o nobre deputado . . . 
~Xtl'nonlinario que eu não ~udesse espernr... O Sn. Bu.UIQUE DE lllACEso·:- Constantemente . . 

O Sn. Lurz FJLIPPE : - Sõ fi% a obscrvnçiio. por- O S11. N.\!'CI>O<"--ro PouTELL.\ :- . , .•. que tcnhn 
que V. Ex. estava r"zcndo saliente a attençãô com !Jm·ido discussiio perante um sei dos membros da 
que nos trat.wa. , comtutsslio. Se tal facto se tem dado, s.l me r~sta 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 231011201 5 17:20 · Página 13 de 14 

8'~ 'Decima.quart3 sessão preparatoria. em 12 de Dezembro de 1878. 

deplorai-o, e jám~is o invocarei, e muito menos 
p:~ra Ju;ti!Jc~r a infracção regiment3l. 

O Sn. llUAilQUE DE ~bCEOO :-Havia >etc membros 
pres.ente>, ou pelo m.mos tres na opinião de V. E>:. 

O Sn. ::\"A~CP<E~--ro PonTP.LL~. : -Se os tres desim
pedido~ não constituíam para mim comrnfss~o. se 
e_rnm npen ~s um~ frac~ão da conlmissiTo, eu n~ o 
tmh~ u tribunal constituído ante mim, não tinha 
que f~llur pernntc o tribunal. 

E não sei· que r esol ur.iio toniar neste momento ; 
se d•ix nr de resvonder ao nob>e deputado ou, 
respondendo, infringir o regimento. • 

Re>olveria promptamente se tivesse bem 'pre
sentes as pal:t\-r~s do nobre depuudo h!1 pouco 
proferidas . 

Pareceu-me que o nobre deputado me increpou 
de ter arguido de falsa a certidão_ .... 

0 SR. BuAr.QUE DE M.~CEDO:-Não, senhor; V .i Ex. 
disse aqui que se tiuha · dado uma folsifica~ão; 
foi o que cu disse c acrescentei que e;sa certidão 
razia ré. 

O nobre deputo do que na sessão de hontern por 
tantas yezes me interrompeu sobre o funcbmento 
dó que eu es!aY:t infringindo o regimento, discu
tindo o parec.er, veio hoje collocar-me e tambem O Sn. NAscmEXTO PonTELL.~:- Bem. O nobr e 
a si, em posição menos agradavcl: a si, porque· deputa<!o me increpava llOr ter eu dito ha,·er Cal· 
nlostra·so contradictorio, discutindo a parecer; e sibcne.uo no lino do tabe!liilo, e de que esta argni6io 
a m im, vorqne, tendo estado o meu procedimento eu u/io dovi~ fazer sem a co1upetente ~ prova. · 
de ent;io de :~ccõrdo com o regimento, sinto que o Sn. Bt:.U!QU& DE !L~CEDO :-i'\iío disse isso. 
agora, 1•or:~. responder ao nobre deputado, tenba do Disse \lUe V . .Ex. haYi:~. produzido aqui um do
:~.rast:lr·me da disposiç:io regimentaL cnmcnto com o <t Ual pretcudin provar ~ e:tisteneia 

En não podia esperar que o nobre depultldo de uma fal síllc:w.;io, e fu: alg-umas consíderaçiíe;: 
vies.<e h(oje discutir o 1~arecer. .. p3ra mostrar , que essa f:tlsifica~.ão não se tinha 

·0 SI\. Bt:AnQUE ru: .l\L..CEOO:- Não discuti opa· dado. 
r ecer , \lei uma explicação a respeito de um facto O Sn. N ..... <entEno PoRTELLA :- Niio np>esentei o 
que V. Ex. referiu. documento comprobatorio da f3lsi f<cação do livro o do tabellião em que está escripta a acta da eleição • 

.• S~- X-\SC!XE.'"To PuBTELL.~ :- · · · - e 0 que é Disse mesmo que me reservava para aprescnt:J.l-o 
mat. , ::.r· prestdente- · · - á eommissüo íJ nando perante ella tivesse sido 

O Sr.. B~ARQUE DE MACEDO :-Atcl declarei que exh ibida :f certtdão. 
o niio discntia . Abstenha-me agora de apresentai-o, parr1ue não 

O Sn. XAsclllltl\"TO PoRTELLA:- Muitas yezes é a eamara dos S>s. depulados neste momento 
se ~edal'" que não discute-se quando se discutindo quem Wm de deliberar- E• possível que .ainda o 
esta. ' apres• :nte. . . 

o Sn. lkAllQl.'E llJZ :\Ll.c~oo :-Oh 1 . foi 0 que Estou pensando no meio r egul:\1' de o fazer. 
V. Ex. fez h ontem. O Sn. DtrAn()tE nE..M-~cEDO :-Quando se discutir 

O Sn. ::'iASCIMEXTO PomELLA:- Não, não sou a elei~'üo de Pernambuco. 
capaz de dar lições ao nobre deputado; posso O Sn. NAscnmxTo PonTELLA:- Talve1. já seja 
aceitar, n iio todas, ma; algumas das licões que 0 tarde; mns em todo o coso eu desejava para me 
nobre depu.tado me queira dar. • reguJ~r r1ue V. Ex., Sr. presidente, me dissesse 

quando é dndo para ordem do dia esse parecer 
O S11. llli.l!IQt:e DE ~IAcEno:-:'iem isto é li~.iío. sobru as clci~.õcs do Pernnn1buco. 
O SR. XASC tlrn~-ro PowrF.LLA:-O nobre deputado 

ú o p l·oprio c1ue vem hoje referir-se á par te do O Sn. PnEStDEXTE :-O parceer lt3 de ser hoje 
pa>ecer relativa .aos !.4 votOs conferidos, ~egundo dado pam ordem do ilia. 
u ma certh!rto, n um dos meus contendores.. . O Sn. ::ÍAscum~-,:o PonTELL.\ : -Bem ; canse
• O Sn. Bli-~QUE DE llhcEDO:-Cou:ecei declarando guiutemente para não me apartar da disposiçrtO re
<iUe não drscutia 0 Jlareccr. giUlentol, e cel'f.O de que ~s poucas palavras. que 

tenho profer ido; bem eomo as que proferi honrem, 
O Sn. X.-L<cllll:~--ro PoRTELLA:- E o nobre depu- ser-~o oostantes para responder ao nobre deputado, 

todo que . . <;omo ha pouco disse, tem r eservado a: uardo occasião de apresentar e5se documento a 
. p~ra oc..-osião opportuna respoSt3 ás consider~çües tempo de ser tomado em consideração por esta 
j>Or xnlnl feit:ls na sess~ú de hontem. -. cantam, nlio quando se tratar do meu diploma, 

O S11. BuAAQ'"-s ne l\fACEDO :-A algumas. porque t ntão j:i não tem razão de ser, ja os " 

O S 
,, .· _ votos eslarüo contados ; mas ao tratar-se deste 

n . . !~.ASCil!E~To_ PORTELI..\ . - • .. parece-me parecer sómente então poder-.i ser proveitoso ás 
que anda~m com matS prudencw, :~guardantlo esta deliberações que ella houver de tomar, porque não 
O(lportUllldade · · · posso Ct'er que a camara. approve um parecer. 

O Sn. Bt"ARQUE DE MACEoo:-Não apoiado; nesta .

1 

c~nsidcrc válidos na fórma por ella indicados 4i 
parte, não; era urgente explicar isto. votos, que são contados por e1feito de uma fafsifi· 

O Sn. :'lMCIM~'--ro Ponu:LLA :- _ .. para então I roçiio feita no livro de UI_Il tabeltião de ·notas, 
propo>cion:~r-me occ:tsião de acoropanbal-o sem quando ha U_!Il depJ?-~do, e digo <~;eputado emqua~~;to 
lnfracção do-regimento, pelo qual o nobre deputado a camarn nao dec1d1r o con~rar10, que ~e!:luncl8, 
se mo~trava homem tão zeloso. que te~ doc_ume.nto co'!-trano a essa cerlldao, que 

o SR. BUARQnE DE 1\l.!.c&oo :-Não discuti hoje 0 . tem a \'IStonn fella no hvro de notas. 
parecer~ Quando na f<:!rma do regimento me-Côr permitlido 

0 Sn. X ASCUIE~"TO PORTELLA : - ColiOC:lndo-se 
:~ssim em posir.ão desagradave!, ~ollocn-tne tamb~m . 
a mim em igual posição. 

discutir :1 minha ete;ção, embora então já esteja ella 
em 11arte prejudicada, se approvado fôr o parecer, 
tere• de e)(aminar o processo eleitoral da provineia 
de Permutbuco, e e possiv~I que o relalorio do 
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3Ctua.l presidente da provincis, que o nobre de- j O Ss. _P_RESJDE:<TE -:.Mas n;1o est;i em discussão a 
putado em seu requerimento pede que seja remct- sua _eletçao, nem esl~ mater~:t alguma em d.is-
tido, me sirva para esta camara. ' cussao. · 

Não .tenho, pois,. imp~gnação alguma a fazer ao o sn. NAscam~-ro PonT>:LLA :- Sei que niio cstã 
.requerunento e estunare1 I} u~ o. rel~to~io a q~e se em disc.ussiío. Mas ainda h a pouco fiz uma con;;ulta 
ref~re v.enha a tempo de apro_v~tar ~ d!scUS>llO. >erbal á qual V. Ex. teve a bondade de satisfazer, 

I· otana portanto, se voto tivesse, a favor do re- declarando-me qu•l o pnrecer sobre a eleição de 
quermwnto do nohre depu todo. Pernambuco seria d:ulo para a ordüm do dia_ de 

am::mhTI. E' sobre este ponto, questão do ordem, 
O s.-. Sergio de en. .. cro r pela ordem): que me cabe dizer a V. Es: .... 

-Sr. presidente, qu~ndo ora,·a o' meu ·amigo, 0 Sn. PnESmE:xm: -Mas não está em discussão. 
deputado por Pernambuco, que precedeu o illustre • . _ _ 
orndor que acaba de sentar-se, referindo-se clle ao O Sn. lüscn_rsxm Pmrn;L~.~: -.O regimento diz 
parecer da conimissão sobre as cleiçiles da provincia que antes d~ ünd:n:: a ses5;1o, antes de ser dada ~ 
do Rio de Janeiro, commissiio de q11e tenho a b.onn l ordem do dm, é itclto aos deput<~dos. requerer~m 
de. fazer parte, disse eu que esse parecer bavia qualquer dtl!gencm O?- pr~vtdencm com respe1to 
sido ~ssign~dó sómente por cinco membro~, por a !DCSID3 ordem do dw. E' exncli'Imenre o meu 
que quatro se achavam ausenttlS. ob]eClD. 

Alguns amigos meus, depois que me retirei do o Sn. PRESIDEXrE :-Mas.; qualquer deputado 
recinto, me dissernm que lhes parecia não ser con~ que se não acha nas circum,taneias de Y.E:c 
clusiío muito logicaaque eu entendia, como entende . ~ N . p . S ,· . . 
o nobre deputado por Pernambuco, que na ~ypo· O "R. 1 Asnn!E~To ORTELL;~ ·-:: Cl que ~3> Clr-
these .vertente se devia cornplelar a comnl!ssüo. cumstaneJa.s. em. que e,51?~ so P05• 0 rcqneter com 

Não e essa a conclusão do meu aparte; ao con· referencta a m~nha c.eiç:JO. 
traria, delle se infere que cinco membros de qual· O Sn. PnEsmE:<1E :-Não se trata disso agora. 
qqer_ co_mmissilo são_ suflícientes para que essa com- O Stt. NA>cJ:UE~--ro PonTELLA :-Mos vai tratar-se, 
m1ssao possa funcc1onar. . -porque v. Ex. vai dar p~ra ordem do dia de ama-

O Stt. .m~.UlQl"6 DE MAcEDO :- Foi assim que nhã o pàrecer sobro as eleições de Pernrunbuco. 
eu entendi o seu aparte. o SR. PRES<DEN'rE :-:~ião sei como hei de 'repet ir 

O Sn. SEilGlO DE CASTRO :- Folgo mui tu de que no nobre deputado_ . " _ 
o nobre deputado tenha assim entendido o meu 
aparte, poiS o meu desejo é harmonisar o meu 
aparte de hoje com os. que hontem dei ao nobre 
deputotdo por Pernambuco, 

Era esta a explicação que tinha a dar :i V. Ex.. 
para que as min!Jas palayras não fossem interpre
tadas de um modo contrario ao meu pensamento. 

Posto á YOtos o requerimento do Sr. Buarquo 
de l!acedo, foi approvado. 

O s ..... F1"aneo de Sá :-Tinha pedido a 
palavr3 na intenção de a)Jresentar um requeri· 
mcnto ; mns como elle .se refere á uma consulta 
da ea;;a ea l10ra se acha ndinntada, estando jú 
poucos St·s. deputados ]trPsenies, desisto da palayrn, 
e apresenta rei n 'outra scss5o o meu requerimento. 

O Sn . NASCilm:..--ro l'aRTilLLA:- P.;~o aJJalavt:a. 

O St\. '.\'ASCIM.En"TO PoRTEI.LL :-Cllnfio inteira
mente no criterio de V. Ex., ·e na sua justiça ·e· 
imp,rcialidade. Se estou encommodando ~ Y. Ex. 
selltQ·me; mas sempre direi o fim que tinha Alll.~ 
vista, que era o cumprimento. d~ disposição regi
mental, que não permitte que se díi para ordem 
do dia qnalquer p~recer, senão quando a ex1x~çiio · 
ou quaesquer trabalhos apresenL1dos tt<é a confecção 
do mesmo parecer estejam igualmente publicados_ 
Diz o re.~imento que só mente depois de publicados, 
niio apenas o parecer, mas todos os trabalhos offe
recidos até • sua confecção, é que póde ser dado 
para ordem do dia a sua votação. 

Queria, pois, pedir a Y.-Ex. o respeito 11ara est.1 
disposição reg-imental, por1JUC, como V. Ex. sabe, 
os pnrec!!res desta ordem sllü apena.s susce1~tiv~i!' 
de votaç:io e não de discussiio, e uão quero prescindir 

O Sn. PRESIDEXT.t:- Se o nobre deputado tem do direito que o regimento me dá. 
de falia r sobro a n1ateria. . . . . y. Ex. disse- me que i3 dar p3r:l ordem do dia o 

O Sn. NAscnoD-ro PonuL~A:-Está claro. r-ão i parecer mas penso que isso não pódc ser por não 
receie nunca V. E:."l:. que eu abuse da palavra. i ter sido' ainda publictlda, nem na folha official, nem 

O Sa. PaESlDE~"TE:-Mas não ba moteria all(um~ em avulso, a minh3 e:~:posição, para que cada um 
em discussào, e tenho de negar a palavra ao nobre dos Srs. deputados, na o~casião ~ votaçã~ _do 
deputado. - parecer, venao o que contem a mmha expo~l~O, 

0 Sn. NASCll.IE~TO PonTELLA:-Para que me faz vendo O que COntem. O parecer, possm~ r~JCH~r 
V. Ex . . esta violencia? v. Ex:; que se tem digoado . deste P.or . emenda aqwllo que possa preJudicar o 
dar ao· regimento uma imerpreta'(Bo ·tão accorde 1 meu dire~to. 
com o seu pens~euto, _para <JUe ha de querer · · o SI\. PaESloEK~r-: :-Não posso attender ao nobre 
neste momento Vl~lat: a d.ispos<~ao reg<m!lnfal, ou deputado, porque esta questão está adiada para 
~ntes fa?:er o sacnfic<o da sua mdulgene~a, da sua tempo opportuno ; e tendo a commissão apresentado 
Illustrnç~o ~ Para q.ue me n eg_a a "(lalavra_? Ouça-~e o seu parecer, tendo decorrido :!~ horas depois de 
por um mstante; tenha pac1eDC1a. Crew que nao impresso n~o posso deixar de dal-o para ordem 
terei por mnitos dias direito de abusar da bondade do di:~. ' · 
de V. Ex. Portanto seja-me vermiUido, ao menos·, N p .. 'Jas'r • 
neste momento, que diga duas palavras; permitia- ~ . O SR.' .'>SctME:-.--ro ORTEI.L~ __ , • Ex. dá·me 
me a benevolencia da =nr:i e de v. E:o.:. que en, I licença? 
ainda na defesa dos direitos que procurei de- I O SR. PaESIDE~"rE :- Não posso dar mais liceu· 
fender... I ÇM ; o Sr. deputado está fallando contra a ordem. 
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O Sn. N.u;cJYF.l\-roPon~en.>.:-Quando perguntei 
a V. Ex., o que tinha a dar para ordem do dia, V. E:>:. 
teve a bondade de dizer-me, c isso me habili

-tava a jlll:;aro modo , por que me cumrria proce· 
der sobre oobjectoa res11eii0 do qual me intcrpellava 
o Sr. Buarque de Macedo. E dize.ndo-me este illustre 
deput.3do 1Jue eu não tinha eKilibido o documento 
relativo á falsificação de um documento no t.1bel
lião, pedi a S. Ex.. que me indicasse o modo }lO r que 
ha da de fBzer chegar á camara dos !:lrs. deputados 
este documento. 

o St<- P~K<IDE~"TE :-o s~. deputado terá occasião 
de o fazer exhibir. 

O Sn. N ASC!MF!l<TO Ponn:u .. ~ :- ~ias V. Ex. 6 o . 
competente par~ me indicar o modo .• Denuncio o 
raclo, e a respeito delle pergunto a V . Ex. qual o 
modo de proceder. 

O Sn. PnEsiDEXTE :-Póde aprcsental-o :1 eom
mis~ão .... 

O Sn. NAscrNEKTO PoR1ELLA: -A com missão não 
funcciona agora. ' 

OSn. P!ltsiDI:~--rE :-A ordem do dia para am:J.
nhiL. 

O Sn. NMcn!ENTO PonTELL~ :- V. Ex. não quer 
ouvir· me T Bem ; subnwtto-me ~ sua deliberação. 
Tenho dito mais de uma vez rzue obcdece1·ia nV. Ex. 
com tod:.1 a docilidade, e dc,u uma prova disso, sen
tando-me. 

0 SR. PRESIDENTE den para Ol"dem ÓO dia l3 ; 
Vota~1o dos seguintes pareceres: 
i. • Relativo ás eleições da província de Pcr-

nambuc.o. 
2. • Idem, idem de Minas Geraes. · 
3. o Idem, ·idem do Rio Grande do Stll. 
Lev:.ntou-se a sessão ás ! i/2 hor~s da tarde . 

Decimn qulnt.a. ses!iW:o p~epa.ra.torla em 
1.~ d e J)ezeJDbt•o de 1.878. 

valho, Silveira Martins, José Bonifacio, A.zambujn 
!lleirelles, !\fonte, Be~crra Ca,·a.Jcanti, Theodureto 
Souto, Frederico Rego, Cesario AJvim, Ruy Bar
bosa, Barão Homem de ~lello, Franco de Almeida, 
Prndo Pimentel e Tavares Belfort, abre-se a sessão. 

O Sn _ I. o SECnETluHo dá conta do seg-uint e 

E.~JIEDIE:s'TE ·. 

Actas elas eleições primarias do Pilar, Espírito 
Santo do Peixe, Rosario de Flores, d:1 pro1·incin de 
Goyóz. 

Officios: 
Do miuisterio do irnperio, de H de Dezerubro tlc 

1.878, remettendo um o!licio do 11residente da pro
v íncia do Paraná, dat:ldo de 25 ue Novernbm u l
timo, sobFe a questão de limite' entre a dita pro
víncia e a de Santa Ca tllarina.- A' ~ornmissão de 
est:ltistJca ~ + 

Do secretario da assemblêa provincial d o Rio d~ 
Janeiro, de ~1 de Novembro de i878, ren1etU!ndo 
um.:\ reprcsenta~'.Õo dirigidn. á asscmblt!-:-t g~ralle-
1!islativa pela mesma asscm!Jlca provin~ial, ácerca 
da necessidade de de~ret~r-se a reforma ele\loral 
pelo sutfragio directo, censitario e por circulos.
A' conunissiio de constítui~ão e poderes. 
Representa~ão da ossembléa prpvincial de Piau

hy pedindo, ou um pequeno au.'tilio pacuniario, 
ou que passe a ser despeza :::era! a que é feita 
com a secretaria da presidencin, e com os presos 
e segurança publicn.-A' com missão d~ or<}amento. 
~os presidentes do Piauhy e da Bahia, o pri

metro de data de 7 de Outubro e o segundo d e 26 
d~ Junho do corrente anno, remettendo exemplares 
do r elatorio que apresentaram ás nss~rnbléns pro
vinciaes .-A' nrchivar. 

ORDEM; DO DIA. 

O Sn. N . ..scnrR~--ro PonTELL,\ : - PeÇ(l a ]l alavra 
em tempo. 

O Sn. Pnr;sm:s~TE :-Vai proceder-se á votação 
dos pareceres. 

I O Sn. NAscniEJ)."TO PonTEtLA :- Pe~JJ a p~ltlvra 
, pela m·dcm. · 

SUMM:AR!O.- EX.ren!EN-rE.-onnttY 00 DIA. -Oilser- 1 O Sn. PnESIDE~"TE: - Yai se tratar d e matcria 
vaçúes dos Sr•- N:tscimento l'orlella e pt•osídente-1' urgente. 
Yotação dos parecarcs d;\S eotumhsües ac ÍO<[Ucrito o St\ . :"i.I.SCI~IEXm POl\TELL.~· :-E' pela oruem, 
l"elattvo ás efeíções de Pernambuco. . .··Sr. p1·esidente, pnra cll~mar· a attcn~ão de v Ex. 

para a disposiçõo rer;imenwl; cujo cumprimento 
Á' s U lloras·da manltii, acltanuo-:w presentes os espero terá Jogar. 

Srs. Fabio R. eis, Ferna:>.dô Osorio, Antonio de· Si- o sn. PnEsmt~"TB :-0 nobre depuwdo ncro pó de 
queira, Ser:;: i o de Castro, Camargo, AI ves de t er a pal"vra pelu ordem ; só a pó de ter para dis· 
Araujo, Mananno da Silva, JoUo !!lendes, Yiríato cutir a sua cl~icão. 
de"Medeiros, Souza Andr~de, Almeida Couto, Nas-
cimento Portella, Souza carvalho, Horta de Araujo, o Sn. NMCIMEr<"fO Pol.lTELLA ;-Quero faz~r nm 
Ildefo11SO de Arnujo, Santos Péreira, Candido de requerimento a bem de minha cleiç.iio, e t e.nlto 
Oliveira, l\Ianoel Carlos, Saldanha l\farinlto, Libe- direito de, para esse fim, usar da palavra, á v ista 
rato Barro"', Buarque de Macedo, Jo3quim Bre'<"es, do que dispõe o art. 67 do regimento. 
Bu lcão, Barão da Estancia, Zama, João Br!zido, o Sn. Pl!ESJDENTE:- Não posso conceder a palavra 
Pompeu, Frederico de Ahneida, :'rlac-Dowell, nan- ao nobre deputado, ha negocio urgente de que se . 
eo d e Sá, Carlos Alfonso, Mello e ,\l vim, Luill Fi- tratar. 
lippe, Tavares. de Mello, Baptista Per~íra, Macedo, 0 Sn. NAscrnE:rro PmtTELL.\ :-V. Ex. não Jlóde 
Dantas, Joaquim Serra, Daniu, Ameriro, ~[ello 
Franco, Fidelís Botelho, ·Jeronymo Sodrê, José tolher 3 liuerdatle d~ valana ... 
Caetano, Marcolino Moura, Theophilo ouoni, An- OSR. PnESmF.~--rF. :-Aos dejmt.3dos que n~o estão 
tonio Carlos, Moreira de Barros, Le<Jncio de Car· nas circums wnci:ts de V Ex. 
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O SR. NAs<:lME~"T() PonTELLA:-~ras eu vou faze~
nm requerimento a respeito da minha eleiçilo. 

O Sn. PRESIDE:ITE:-Darei em tempo a palaun 
a V. Ex., ag()ra niio, porque temos matcria ur
gente~ 

O Sn. NAEC!llll:I'TO PonTEtLA:-Perdoe-me V. Ex., 
eu tenho respeimdo aqui as suas de~isões, mas o 
qne me cumpre respeitor antes àe tudo é a dispo
sição regiment!ll. 

O Sn. PREsmE.~--rro :-1\'~o posso dar a palavra ao 
nobre deputado. 

O Sn. NASCiliE_:no PonlELL.~ :-Mas ... 
O Sn. Pll.ll-Sll>E~TE :-Recuso a palavra ao nobre 

depUlado, . 

V~A.ÇÃO OOS PARECED.ES DAS COlUIISsões DE l!<QUBlUTO. 

São successivamente pMtos á Yotação e appro· 
vados os pareceres das commissões de inquerito 
relatÍI'OS 0as-·eJeições das províncias elo 

PERN AJ.rnuco. 

i." Que sej~m approvadns as eleições primarias 
da~ freguezias de S. FrciPcdro Gonçalves do Re
eíre, Santíssimo Sacramento de S;mto Antonio, 
S. Jos~ do Recife, Santíssimo Sacramento da Boa· 
Vista, .'ij"ossa. Senhor:~ da Graça da Capunga, Nossa 
Senhora da Pnz dos Afogados, Nossa Senhora da 
Snude do l'o~o da Pane !la, S. _Lourenço da Matta, 
Santo Amaro de Jaooatão, Nossa Senhora !lo Uo
sario do MuriiJeca, Divino Espírito Santo do Pá() 

O Sn. NA.Sct)lt~TO PORTELI •. ~:-Y. Ex., Sr. pre- d'All~o.Nossa Senhora da Gloria de Goitá, Nossa 
s1dente, recu~o-me a palavra? Senhora da Luz, Noss~ Senhora da Conceição d~ 

, Nazareth, Santo Antonio de Tracunhaen, Nossa Se-
O Sn. Pll~IDE:iTE :-Recuso. \ nbora do O' de Goyanna, S. Lourenço de Tijn-
0 Sn. NAs~rM~:>TO POnTELtA: _ }fas em que , cupapo, S. Salvador da Sé,_ S. Pedro )lartyr, ~ossa 

se firma y. Ex. pa;.-a razel-o? Seuho~~ dos Prazeres ~e llloranguape, Santo> Co~~~ 
e Damwo de [guurassu,Nossa Senhora da ConcelÇao 

O Sn. PnF.SlDEl>TE :-No regimento da cnsa. de Hamaraca, Santo Antonio da Cabo, Nossa Se-
. nhoro do 0' de Jpojuca, Noss~ Senil ora da P.enh a de 

O Su. !üscrm:~'ro PoliTRLLA. :-Perdôe7me, veja Gan1elleira, Nossa Senh0!1\ <i., Conceiçã() de Seri-
y- Ex. a disposição do art. 67 do regimento. uh"em, Nossa Senhora da 't:onceição do Rio For-

O Sn. PnESID&'iTE :-Dar-lhe-hei a palavra em mo~o, Nossa Senhora da P•1ri!leação de S. Gonçalo 
tempo, agora não. de Una, S .. Miguel de mindtos, S. José. da Agonia. 

de Agua Prct:J, Nossa Senhora da Concciçiio dos' 
O SR, N,\scnmr;~o PnnTEJ.T.A:-Yeja V. Ex. a di~· ~lontes, ~os.s~ Senhora das DorP.S de C~1;uarú , 

po,ição do art. G7 (lê)< A isto (leitura do expe· S. Ca.etano da !\apo~a. Nossa Si\nhora do Ó jdo AI- . 
diente, que acaba de ser fella) se segnir:i a leitur:t 'inho, SeniJO~ Bom Jesus de Panellas, Senhor P,om 
do3 ·pareceres de commis;;ões, projectos, indicaç<ies, Jesus dos Aftlictos de S. Bento, Nossa Sen1Ibr a da / 
interpella~ões c requeri1Mntos dos deputados. • Conceiçiío do noni.to, S. José de Bezerros, Santo An-

O Sn. PnEsrnExTE :-Mas o nobre deputado acha-se tonio de Garanhnns, S. F di~ do !.!ui que, Nossa Se
em circumstancias espeeiaes; só púde tliscutir a nhora da ConceiçUo da Pedra, Nossa Seuharn dal' 

· 1 · - ll - · a· Dures do Triumpho, Nossa Senhora da Penha de 
sp.a propna c e~rao e e anuo esta agora em rscus- Villa Bella, Nossa. Senhora. da Cõnceição de Pajcú 
5"0• de Flores, S. José de Irr~azeira, Senlwr Bom J esus 

O Sn. NASCilmx-ro PonTELH: -Mas posso re- dos Affiietos da Fazenda Grande, Santa Águcda de 
querer tudo quanto interesse á mesma eleição, c Pesqueír3, Kossa Senhora da Conceição de Alagi)a 
V. Ex. já reconheceu esse direito em telllpo. de Baixo, s.onto Antonio d e Sargueiro, Senhor Bom. 

Jesus dos Affiictos do Exú, Nossa Senhora do Bom 
O Sn, l'nEsiDE:"TE :-Já disse que não posso dar a Conselho do Granito, e Santa Maria. da Boa-Vista, 

palavr:~ ao no~t·~ deputado. e mais a da Ynrze.n, cuja vota~ão foi tomada englo-
0 Sn. N.,scmg~To PonTF.LL.,: -O que en só h3tlamente pelo collel'io do Recife, e as d e l tamllé e 

lamento ,, <JUC ne•~, c:nnar:r não lwjn vozes que S. Vieente![Ue foram feitas nas respectivas matrizes; 
venlwm em um:ilio do direito que mo ti consagrado ~-" Que sejam npprovadM as eleições secundarias 
!lClo re:;hncuto. dos colle;:ios do Recife, Jaboatão; l'âo d' Alho, Na

zaretht Olinda , Jg-unssú, Cnbo, Ipojnca, Serinhaem_, 
1\io Formoso , Barreiros, Palmares , Caruarú , 
S. Bento, Bonito (dcscontundo neste cinc() votos de 
eleitores denunciados como n1io q ualifica dos), Ga
r•nlmns, Buique, Tri umpho, Fltires, ItnmbG (o 
que· s e reuniu no paço da camura municipal), Be
zerros (quanto aos eleitores dn paroehia d esle. 
nome), Floresta (quanto aos eleitoras da pnroellia 
da Fazenda. Grande), Goyana (o que se reuniu na 
mat~iz sob a presidenela·do cidadUoJeronym() Car
neiro de Albuquerque Maranhão, quanto aos elei
tores tias freguezias de Nossa Senhora do 0 ' e 
Tijueupapo), Escada (sõmenle quanto aos cineo 
eleitores de Gawelleira que v otaram em s eparado); 

O l'n . SEHGIO n•: CASTJW :-E' o pre.<identé quem 
di ri ~e os trab:1lhos <lo casa. 

O Sn. NAscDJEsTo PonTELLA:- Y. gx. não me 
quar dar a tlalavm ~ 

O Sn. PnEsmENTE :-Não, s~nhor. 

O Sn. NA.scmE,"TO PonTSLLA:- A nüm só me 
resta respeittll" a sua decisão, mas fique consignado 
como protesto, que n'nma eam~ra es,encialmente 
liberal, n minha recl3mação n~o teve o npoio 
doqnelles que se most~am os propngn;ldarcs da li-
.llcrdade e do respeito á iei. _ 

O Sn. Joio lllE;:<DEs:-Pc~.o a pala<:~a pela ordem. 
(SussurroJ . 3.• Que sejam reconhecidos deput:~dos pela pro· 

vincia de Pernambuco os Srs. : ··· . --
O SR. PnE~IDE:-c'IE:-A' ordem, á ordem! O Sr. Barão de Vil! a Bella; L ui r. Filippe de· s()uza Leão, 

L • secret.~r1o , -al ler ()S purecer~s que ·se têm Auton1o Epaminondas de Mello, Antonio Jose da 
de Yotar. I Co>b Ribeiro, José ·Mariano Carneiro da Gnnha, 
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Antonio .\lves de Souza Carr:ilbo, Manool Bunt·quc 
de Macedo, Antonio Manoel de Siqueira Cavaleanti, 
Pedro da Cunha Bel!.r'io,Joaquim Tavares de Mello 
Barreto e Innoceneio Sera)Jlüco de Assis Carvalho ; 

4.• Que se adie o reconhecimento do ·decimo se
gundo c decimo wrceiro eleitos. 

lll;>;AS GEJU.ES. 

L• Que fiquG adiado o reconhecimento das elei
ções Ja parochia de Ubá e dos collegios e res
peeti"as I>arocllias d0 Formiga e Calll.as ; 

~- • Que sejam npprondns as eleições prim:u-ias 
das demai> freguezias e as s~cundarias dos col· 
lcgios ; 

fi. • Que sejan1 reconhecidos deputados pela pro· 
vincia do Rio Gr~ude do Sul os Srs. conselheiro 
Gaspar Silvekn Martins, Drs. Luiz du Silva 
Flore>, Antonio Eleuterio de Camargo, Fernando 
Lu!z úsorio, Floreucio Carlos do Abreu e Sil\'a e 
José Fraueisoo Di.nna. 

O SP.. PnEsiDEXTli: tlcc!~ra deputados pcbs rc· 
feridas provindas os senhores acima mencionados. 

O Sn. PnBSIDEXTE:-T~nl n palavra pciu ortlem o 
Sr. Portei I~. 

Vozss:-Nüo está no salão. 
(O Sr. Nascimento Pot·tclla entra 110 t·ccinto.) 
O Sr.. PltES!DE~'TE:-Tem a pala\"ra p2la ordem o 

Sr. Portella. 
Só pode f:1llnr n respeito tlc sua eleição. 

l!. • Que sejam declaradas nullas as eleições das 
duplicatas do collegio de Jaguary c suas ]Jarocllia~, 
da turma de eleitores do Rio Man<o, collegio de 
Diamantina, que deu seus yotos yerante um ta· 
belll~o; e da duplicat..~ do collegw d!l Tamanduá 
presidiaa.;.pelo cidadão Jo>é Bernardino de Senna 
e respectivas eleições primar1as; a duplicata de 
S. Jos<i da Barra Longa, presidida pelo tenente-co
rop.el Manoel Joaqui~ Gomes de figu~ir!ld_o; a olu- i · ()Sr. 1\'a~eimcnto Ponella :- !\"ão I>re
phçata. de Itambé, fmta em e:L<a_do Cidadão ~aula t~ndia mais, senha~, YOII~r a e:>te recinto em 
Lutz_ Ptnto de _L:lcerda, e a eletçao da p~rochia da sessões prepantor ias, attell l:t a natureza e os 
Glorut de Manahé ; , eiTeitos do incidente que ha pouco se deu. Reti-

3.• Que se approvem as demais eleições !Jrima· rando·me desta sala, tinlla ctt dado pro>a de que 
rias e secundarias inclusive a dos :!0 eleitores de outro não seria o meu procedimento. Mo•, látóra 
Trahyras, col!egio de Curvello; a de Itambê, feita e talvez: m!Jdificada a impre;s:io desagTadai.Jilissima 
na i.-•reja; a de S. José da Ba.rr3. Lonlía, cuja n1esa q!J-e o ln~tdeute me causou " que, estou con•en
foi Õr~anizada pelo juiz de paz, e 11nalmeute as culo, tera causado a loJa '' augusta camam dos 
d.:J.S paroehi:ts do eollegio de Tam:mduá apurada.~ Srs . .dei>urados. fui ndverti<lo do que S. Ex. o 
pela eamara municipal da capital· Sr. prestdente me h:t\'13 dado a palavra, posto CJUe 

• · · 1 . ' . tardlamente, e qu:mdo j:i :tPJ>rovado o parecer da 
~. Ol}e SeJa. rec~nheetdo_ e e1to~ da parochla da commissão relat ivo ás clei1:õc · dn!Jro.-incin de Per-

Leopolibna o c_tdad~o Franc,~co Vtta~ de .Mendonça., nambuco. • • 
_annullado o dlploma de Jose de Freitas e Sou•o; Hesitei em ou manter a .resolução tomada de 

o. • Qne se peça informa~o sol1re as eleições prornpto por força de acontecimento tão deplo· 
3diadas; ravel, e que um.to depõe uinda contra o nosso 

O. • Que se mande fazer eleição nas parochias em adiantamento e eivilisa<.:fio, ott voltar de no.-o a 
que ellas não tiveram Jog-ar ; ' e~ta cadelrn e !J-Sar ~a v.atavra, •1ue me fura eonce -

~ • p· 1 1 · 1 .d d dida e annunctada la fora. 
J. tna me~ e . que seJ_am recon 1ect os epu- Certo de que poder in ser interpretada a minha 

Utdos pela proYinma de Jtltnas Geraes, os Srs. : au.sencia de modo ditrerentu ou uttribuida a mo-
ConsclheiroL:lfuyette Rodrigues Pereira, eouse- tiYO diverso daquell\l que a determinárn, tomei a 

lheiro ~-\.ffonso <;elso de_.AssisFigueir~do, Dt·: Ignncio resoluciio de_ voltar, o de aqui usar dn }Jalavrn que 
Antonzo de Assts ~larttns, Dr. Jose Rodrzgues de me é concedzda. 
Lima Duarte, Dr. José Cesario de Faria Alvim, Ames que o raç:;, por6m, ou antes que diga ao 
Pr. Martinho Alvares dilSilvaCam"pos,DI". Theophilo que me -p t·opunhil dC\"O al:;umns palavras á au
Ottoni, Dr. Mfonso Augusto Moreira Penna, Dr. Fi· gosta camara dos Srs. deput~dos. 
delis de And;:ndc Botelho, V~séonde _de Prados, E possível <JUe Sl!_b a itnp.re::são do incidi!llte 
Dr. 'l'lleodomuo AlvS .Peretra , Dr. Francisco dado, na ruamrestaçao do •ntuto quo sentia ver no 
Corrêa Ferreir.l Rõlbe!Jo, Dr. VirgiliQ -l lartins de seio da represcnt.•çlio nacional do Jlaiz um procedi
Mello Frnuco, Dr. Higino Alves de .Abreu e Silva, meu to, pelo qual en não .espera.-a, alguma ex- . 
P r. Candido Luiz :Maria de Olh·eira, Dr. Antonio pressão me llouve..<se escapado menos propria desta 
Felicio dos Santos. Dr. Carlos· Affonso de Assis augusta eamara. E' possivel que al:;uma palavra 
Figueiredo, Dr. Manoel Eustacbio llartins de An· · tivesse eu proferido que possa ter sido considerada 
drade , Dr. AUl'eliano Moreira de :Magalhães , olfensiva a qualquer dos seus illustres membros. 
Dr. Galdino Emiliano das :'ieves. Dllvo portanto dizer que se alguma ofTell53 houve, 

não esteve ella na minha intenção. 
S. PE!IBO DO RlO GRANDE DO SOL. 

i . • Que sejam annuilad~ as eleições das fre
go.ezias da Lagõa-Vermelha, Taquary (ambas), a 
de S. Borja, presidida pelo capitão Jacques Hen, 
riques De·Stmoni e a da Palmeira; 

2. • Que sejam adiadas as eleições primarias das 
freguezias de S. Luiz de Missões e Cruz AlUI, até 
qoe venham as respectivas actas; 

3.• Que seja appro' ada a'eleição da fre~mezla de 
S. Borja, presidida por Candido da Silv:~ BarbOsa ; 

Esqueço por momentos o incidente que deploro, 
eomo deploraria todos quantos me ouvem, como 
deplorará certamente, se não hoje, mais tarde, 
aqt.:.elle que o occasionon, e a quem aliás respeito . 

Esqueço o incidente; mas lamento, que por 
r orça de1le o direito que me propunha ·sustentar 
pelo requerimento a otrereee< á consideraç5o'ua 
eamara, . tiYesse sido, uã9 digo propositalmente. 
porque importaria uma otlllusa ao digno presidente 

. da camara, e isso não poderia estar nunca na 
minha !ntenç5o, de modo mexplieo.vel e inesperado 
torturado e ofl"endido. 
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H:J.via eu pedido a 'palavra, senhores, para sub· As garantias conferidas pelo regimento, quer ao 
mctter á consideração da eamara um requerimento. interessado, qu~r a qualquer deputado paro que 
N:;. fórma da disposição do art. 67 do regimento possa bem examinar o parecer e offerecer as 
era occasião opportuna aquella em que eu o fiz. _emendas precisas, tinham deix.ado de ser guar-

Se o meu requerimento fosse então admittido, dadas. -
discutido e submettido á approvação desta augL:sto Procurava eu, de accôrdo com o regimento, de 
camara, possível é que o parecer, que em seguida accôrdo com a pratica, fazer que ellas rossem r es
foi votado e me co nota ter sido approvauo, não peitadas. Não pretendia uma oousa nova : não 
hcuvc>SO tido de prompto 3 mesma sorte. pretendia senão 3quilln, qM e~tnvn em confor-

Tt~l era a natureza do meu requerimento, e tão midade com o regimento, em conformidade com a 
firmado era elle em opiniões mttitissimo autorizadas, pratica oonst.ante dos annaes ;:do parlamento. A 
que eu não podia deixa r- de esperar que appro- minha pretenção era baseada especialmente nD 
Y&t1o fosse, tanto mais quanto se conformava com procedimento havido por esta camara na sessão 
a disposição regimental. de 10 de Janeiro de 1877 para com o iHustrado 

Agora, neste momento, posso asseverar á camara mini;tro da fazenda, o Sr. Silveira ~lartins, sendo 
que olle jã não tem razão de ser, para que, porem, , est3 camara de mais a mais ent~o adversaria de 
a camara conheça que não pretendia, ooeupando a I S. Ex. 
sua atteução com um requerimento, preterir por Eu esp~rava que, inyocando este precedente 
ventura obj ecto qualiíi~ado urgente, quando nos e invocando a o~üliõo não menos au torizada de
termos do art. 70 do regimento nfio h~ outra outro res:1eitave! parlamentar, o Sr. Marlin bo de 
urgeneia senão aquella ahi definida; para que se Campos, o meu requerimento pudesse rilcreeer as 
não presuma que tive outro pensamento, senão honras de apreciação e approYação, porque ncllc ni:io 
promover a def,•sa de dirPít!lS que reputo meus, pretendia outra cousn, senão o cumprimento do 
preciso por amor de mim iJrv;:)rio, por amor da regimento, o respeito ãs g<~rmtias que este confere 
cau>a 'lue defendo indicar qu&: o ohjccto do requc- ao direito de to <los quantos suo interessados no 
rimcnto. · _ pleito eleitorDI sujeito á ~pr$cinção .das resp~ctivas 

Tratava-se, senhores, da vot-;;~5o do parecer rela- commissões e desta aug-usta camara . 
tivo á eleições de minha província. Eu havia nns ' De feito Senhores na sessão citada o Sr. con
scssõcs anteriores mo_strado _que, appr~vado elle t:~ll sclh~iro Sih·e'ra Jrlartin.i, Cfl•ndo o parecer sohre a 
qual eslava, uar-se·hJa ~ff~rl3a de dtrato men eomo l eleição da prcvincia de Sergipe fôra submcttido ~ 
rcpresent~nle pela prO'..'IUCJa de ~crnamb~co; 4.U~~-c. yo.tação f,~z o seguinte requerimentoJ que foi a~r~~ .. 
appr01'3Ç>IO dc>sc parecer, se nao prod;ma ]'oq;J a vado pela camara (lendo): · . ', · 
nullillca<,:ão do meu diploma, importava a nnlli- -. . , d ·,, d ' · 
!icaçãD de muitas das garantb~ em que este SP- • 'RcqUO.ILO que OJlareccr a ;on:;mtssao !l mqu.e-
firmn. 'l'inh~ cu ante mim o disposição regimental rno sob~e a elctçao de Ser,>pc ~ol ~~ a mesm!J! 
não permittindo que os pareceres sejam emendados comp:nssoo, . afim de ser o ~u rGL;oc~o ll'lo em
na scss~o de sua -votaçlio, seruio quando as emendas sc~SdO pubhca ~u_e ~elebr~ra, e receberem-se as 
tenham sido previamente snbmettidas :i aprecia~ão emendas q~e os 1p.teressados~_en tendcrem conve 
da cem missão r espectiva, e verificava dar-se a , utente propor na forma do rectmeuto-
r espeito das eleições d~ Pernambuco o caso de n:io 'Em iO de Janeiro de 1877.-Silv•im .1Jfartm s_ 
haver a cornmissao annunciado o d!a da sua ses>'âo 
em que havia de elaborar- o parecer c assi~nal-D, 
deixando assim de ter sido preenchido· o preceito 
da re~ imenlo por força do qual cada um dos Srs. 
tlcpulados, como eu proprio, poderia apresentar 
ante a commissão as cmendus, que uecessarías 0:1 
conYenicntes fo ssem. 

Propunha-me, portanto, a 1:equerer a es!n camara 
que na fórmn da disposil)ão re ;,;iment.~! , e n« 
conformidade un pmtie<t a~optada, se procedesse 
no ca>o vertente,_ e o parecer, uma vez que fot 
elaborado pela commissiio sem ter sido annunciada 
a sessão especial que devia precedcl-o, fosse devol 
vido :í mesma commissiio para que se pr eenchesse 
~ssa formalidade essencial e podessc cuonqualquer 
nobre <lepula<lo olfi\ncer as emendns QlW julg,lsse 
convcnicnt·)S, porque sómcnto ass im h;).veri.~t gn
rantia para o meu direito e para todos quantos inte
ressados sejam no r esultado da eleição da minha 
provin~ía. · 

Eis ao que me propunha. 

Não vinha por tanto requerer aquillo que não 
estivesse "(ICrmit,ido pelo reg-imento, c autorizado 
pela pratica, e, seja-me !leito dizer, pela pratica 
firmada na autoridade de homens muito r~spei
t<!Yeis, e que hoje fa zem parte de>-ta casa. " ia podia, 
pois, o meu rcq_ucrimen;o ser considerado menos 
ilig no de aceitaçao 011 da consideração da augusta 
camarn dos Srs. deputados . 

A, !.~ . -TOllO I. 

?ii\o ern portanto uma novidade o que eu v iuhu. 
pcuir, não et'n o meu requerimento a manifestação 
do proposito de protellar a approvação do parecer; 
era simpl~smente o cumprimento do meu tlever, o 
exercício do direito q ue me . assistia de pugnar 
para que as garau\ias, que o regi mento conrere, 
fossem guardadas a m eu res :•eíto, para qne depois 
esta augusta ea.mara, quando ti vess~~ de con l1eccr 
especialmente do meu diploma pudesse t er toda a 
liberdado de ncção na apreciação dos di l'ersas 
eleições que o autorizaram. 

Se 3ssirn se procedeu em annos anterior es, se 
assim procederam libernes tão qu~lificados como 
aquelles a •1uem me referi, s e os seus r equeri· 
mentas foram aceitos e approvados por uma Cllmara 
conser-vadora, sendD os re;pectivos l>~receres devol
v idos ás commissões para q?e fossem cumpridos os 
preceitos Iegaes, era-me hc1to esperar que uma 
camara essencialmente liberal, e em que eu sou 
tal >ez a unidade divergent e, tornasse effectivas 
para commigo as mesmas garantias, que os meus 
dí~tinctos a.dvcrsarios encontraram n'uma .eamara. 
conscrl';\dora. Devendo ainda notar-se que hoje eu 
pedia garantia a bem de meu d ireito, e aquelles 
dous distinctos parlamentares não tratavam de 
direitos proprios, m:~s de direitos de. seus cocreli
gionar ios políticos. 

Niio me tendo sido permittido declarar o fim 
a que me propunha, e o objecto sobre que t inha 

I d~ versar o meu requerimento por mais esforço~-
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que houvesse empregado ; o que me cabe neste desenvolvimento as eleições de minha província, 
momento fazer, agora que a palavra me é eonce- o direito que o meu diploma me confere. Sei que 
dida ~ Submetter á consideração da augusta eamara então a acção da eamara dos Srs. deputados a meu 
dos Srs. deputados o requer;mento que tinha em respeito será mais limitada, porque.uâo uma apenas, 
mente, e que esta""a de ·accõrdo eolll o que fõm mas div~rsas eleições por mim impugnadas foram 
feito pelo Sr. ,\,uselbeiro Sih•eira Martins na eomprehendidas no parecer hoje approvndo, e a 
sessão de 10 de Janeiro de i877 ? De· que serviria camara, que hoje approvou eleições, que qualifiquei 
3gorn para mim, para a camara, _para o r~speiLo ao . null~s, não poderá certam!Jn~ contr~~izer-se, 
regimento, parn a honra das prallcas segmdas, esse I eonstderando nullo o que hoJe Julgou valido. 
requerimento? Pedir que se devolva o parecer para . A :m~nção do parecer sem _que eu tive~se usado do 
que sejam ::;uardadas as tormulas legaes, estando dtretto que me confere o regtmento, tl,llporta quebra 
o parecer j:i approvado, seria da minha parte = das garantias que cu esperava encontrar no seio 
ousadia tal que eu não posso nem jámaís poderia de uma camara liberal. Tenho dito. 
pretender- Achando-se sobre a mesa os diplomas dos Srs. 

Fique pm·tanto consig-nado... Manoel Carlos de Gouvêa, ~'rancisco Gomes de 
O Sn. ZAJt.~ :-o que diz respeilo a sua elei~~o Azambuja MeireHes, !rfartim Francisco Ribeiro de 

nao póde !icar defiriith·nmente resolvido senâo em Andrada e Carlos Affonso de -•bsis Figueiredo, siio 
sessão plena, depois de constitui da a camara dcs remettidos ás respectivas commissõ~es. • 
deputados. Qualquer deliberação antes não tem O Sn. PnEsmENTB deu para ordem do dia :1.!• : 
valor real: Votação lias seguintes pareceres : 

O Sn. NASCI~IEKTO PoRTELLA :-Fique' pois, L o Relalivo ~s eleiçües da província de Sergipe. 
CQnsignado nos annaes desta casa qual era o objecto 2., Idem, idem da do Espírito Santo. 
do meu requerimento e qnaes os fundamentos em 
que eu o firmava, que emm, a lei regimental, a 
pratica seguida, a autoridade de liberDes tão res
peíloveis, o· procedimento de uma camara con
servadora, que tão uobre exemplo deu de seu 
respeito ãs garantit~s concedidas pelo regimento ~ 
Fique consignado nos annaes desta casa que, 
sendo est~ o meu fim, sendo esta unicamente o 
meu proposito, nfio me foi licito exercer o rlireito 
proprio. nao me foi lícito e::cdrcer um direito em 

~;·cujtl inviolabilidmle, se eu sou interessado, não são 
·":fnenos interessados todos quantos me ouvem, niio é 

menos mtercssado aquelle que preside aos trabalbos 
desta augusta cam:ira. 

O Sn. Z.uiA : - Assim mesmo V. Ex. não deve 
cn voh·cr a todos em sws censuras. 

0 Sn. NASCi~IE:<Tá. POU'l'ELLA : Nestas condi éões, 
que devo eu requerer agora á eamara dos Srs. de
putados~ Se o que eu pretendia requerer vinba a 
proposito ainda Jm pouco, e já agora não tem 
razDo de ser, nada tenho neste momento que 
requerer. Reee·ba a augusta ~amara d~s Srs. de
putl!dos as palavras q u~ tenho profendo apen~s 
como justificação do procedimento que eu pretendta 
ter perante ella, quando pedi a palavra, e gn:mdo 
della p re!endia usar na,.sustent~ção de um direito, 
c fique isto bem con•ignado para que não se mo 
possa att ribuir nenlmm outro intentó·; · 

· Eu poderia ir além do que tenho dito, poderia 
desde j á mostrar-me n~o desillutlído, porque íllusões 
não tenho , mas con.-encido da sorte que m e 
aguarda: e se fosse daquelles que recuam mtte 
acontechÍlentos desta ordem , teria pro~edimento 
diverso ; nem· mesmo aqui esta na. Tenho, porém, 
bastante tenaciàade no emprego dos meios neees
sarios para fazer prevalecer o meu direito; niio me 
falta a energia precisa para isto ; e convicto de que, 
apezar de tudo, cumpre-me persistir com a mesm a 
perseverança, e com a mesma tenacidade na sus-
1ent~ção do meu direito, sinto ~penas que m e 
faltem as habilitações precisas para fazel-o. 

0 SR. BUA!lQJ;E DB M.\.Q:D() :-l\ão apoiado. 
o· Sa. NASCl~"TO PoRTELLA: -Espero proseguir 

no eamin!Jo encetado, e então terei occasião de, 
ainda neste recinto, quando constituída a augusta 
camara dos Srs . deputados, apreciar com todo o 

Levantou-se a sessão i!~ hora de11ois do meio d ia. 

Declmn sexta. sessão preparatoria en1 
I4 de I)ezeJDbro de I87'8. 

PR:ES!DENCIA DO SR. FARIO REIS . 

A's U horas da manhã achain-sepresentes os Srs . 
Fabio Reis, Oz~rio, Antonio de Siqueira, CandJdo 
de Oliveira, José Bonifacio, Prado Pimentel .. J oão 
Mende~, Serg;io de Castro, Barão da Estancia, Leon
cio de Carvalho, Alves de Araujo, LimD Duarte, 
Manoel Carlos, Azambuja Meirelles,Franklin Doria, 
Viriato de Medeiros, Libera to Barrozo, Bnarque da 
Alaccdo , Dantas, Luiz -Filippc , Cesario Alvim, 
França Carvalho, Horta de Araujo, Assis, Joaquim 
Breves, Franco de Sá, Joaquim Serra, Almeida 
Couto, Camargo, Mello Franco. Esperidião, Sal
danha Marinho, Fidelis Botelho, Theodoreto Souto, 
Sooza Andrade, Silva Maia, José Caetano, Affonso 
Celso, José }[ariano, Daniln, Amenco, Frederico de 
Almeida, Souto, Zama, João Erigido , Pompeu, 
Barão Homem de Mello, Tavares Delfort, Ruy Bar
boza, Mac-Dowell, Cruz, SilveíTa de Souz:t, Santos 
Pereira,Bibeiro de 1\lenezes , EspindoJa, Mariano 
da Silva, Nascimento Portella, Antonio Carlos, :r.ra
uoel de l\lagalhues, Marcolino Moura, Ildefonso de 
Araujo, Macedo . Moreira Brandiio, Costa Ribeiro, 
Freitas, e Basson, 3bre-se ·a sessão. 

Le-se e é approvnda a acta da sessão antecedente. 
O Sr. i." secretario d:i conta do seguinte 

EXl>llDI~"TE. 

Aetas das eleições primarias de Jacuipe, Riachiio, 
Coit~, Remedios, Santa Barbara, Boipeba, Cana • 
vi eiras, Entre-Rios, Sant' .Anna dos Brejos, da pro
víncia da Bahia.-A' 2.• commissão de inquerito. 

Acta da eleição secundaria do collegio de l guape, 
na proTincla de S. }'aulo.- A' 3.• commissão de 
inquerito. 
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Officlos : do mlnisterio do lmperio de· i~ de De· I 
zembro de !.8j8, ~atisfnendo a requisi{':io da ea- 1 
niara dos _Srs. deputados, e tr~nsmittindo .u~a de· f." Que fique :>.diado o jul~amento das eleiç\ies 
monstra~ao das dos)Jczas feitas. na provmc~a de pri:n:~rias de Nossa Senhora do Rosario do Espírito 
Pcr!;lambueo com soceorws pubheos de Abrtl de Saoto, até uovr.s info11llações ; 
i87, a Mar~ do ~orrente anuo: e de Set~!Ubrp d~-- ~-' Que seja annullada por· cbndestinidade ma
quelle a Setem.bro des~e anno. bem asstm mfo.: nifest" a duplicata feit~ no tlia 5 de Ago>tO, na pa· 
mando, que •' r~sperto d~ . ~umer~ de Pr:lÇ<!> roehia de Beneveute, pela mesa organizada no dia 
de linha que estiv~ram de,r~eadas ,fora d~ capi- 2, que a1Jan1lonou a igreja matriz, mandando res
ta! da mcsm~ prO\'tnCia. nos . meze, de. Junho n pon<aLi!isar-se ·eus autores . 
Setembro ultimo;, expedJU av,so ao prcsrdento da • ' 
me::-,cionad~ provincia.pún que haja de informara 3.' Que seja annullaua a eleição de eíeltores ~a 
respeito.-A quem fez a requisição. parochta de ltaúnas; 

Do minísterio da guerra de l2 de Dezembro de ~.' Que sejam appro 1·adas to:! as as mais cleí-
!.878 'devolvendo informado o requerimento em , ~õcs primarias da província, e as secundarias, ;i 
que o L• sargonto reformado do exercito Canuto ' ~xcepçuo da da Benevante, pre;;idiua por l\Inuoc! 
Candido Ramos pede· melhoramento de reforma dos PJssos lfartins, e reconhecidos os poderes de 
ou as honras do posto úe alferes.- A quem fez a todos os eleitnres, á exeepção do eleitQ&: Antero 
requisição. José Vieira de Faria, da parocbia da Barra de 

Acham·S<: ;.ubrc a mesa os diplomas dos Srs. s .. "Matheus, por não est~r qnal\fic~do elegivol? 
Espindola, J!.iheiro de Menezes e Esperidião, depu- como .coE-sta de documento, que for presente a 
lados eleito~ pela ]Jrovincia das Alilgôas, e Silveira comm1ssao; 
de Souza, pda província <t~ :Nl11ta Catllarína, os 5.• Que sejam reconllecl!l ús deputados de ac-
quaes s;io remettidos ós respectr.vss cornmissões. cõrdo üOm a apuração dit ca.maro municipal, o~ 

ORDEM DO DiA. 

São · sueccssivamente postas ;\ <otação e appro
vadas as conclusões dos seguintes pareceres: 

SERGIPll. 

Srs. DL">!. Francisco Gomes de Azambuja Meirelles 
~ !osé Feliciano Horta de Aroujo. 

Sala da commissão, !11: d~ .Dezembro de 1878.
llfarianno J. da Silva, rdlaw~. - Amaro Carneiro . 
Bezerra. Cavalcanti. - Tlwma.z Pompe11 de Sou;,.~~ 
Brazil.-JoséCaetano dos Santos,- Manoel VK<11ttê · 
de 111agalh.ães.- Sergio Francisco de Souza Ca:stro. 
-Joãa de Souza Mello e Alvim. - Joa[Uitl> Bento de 
Souza .Anãraàe.- Raràa da Estancia. ,; 

O Sn. PnESlDEl'!TE declara. dc;mtndos os senhore' 
acima mencionados. 

1.• Que sejam approvadas :1s oleiçüe.> primarias 
3 que se jltocedeu nas seguintes pnrochias da pro
víncia de Sergipe:- Ilha do Oum, Propriá, Ps.ca
tuba, Capella, Nossa Senhora das Dores, Jn,ara
tuba, Rozario. do Ca.ttete; Santo Amaro, mvina 
Pastora, Siriry, Itai:Jaianna, Campo do Brito, Ara-
c~jú, soccorro. s. Cb.risto\'ão, ltaporanga, Arauá, O Sa. PnRsiDE~"TE declnrn que, havendo numero de 
Lagarto, Boquim, Riachão e Ilahaí:minlla ; Srs. deputados parv cumprimento do art. iO do re-

2.• Qne sej am igualmente approvadas as c!ci· g imento •. v~i·seo!f~ciara9 senado nesse .sentl~o, ,e 
çiíes, das paroc.hia~ : de ~Iaroim, a que foi feita na a? Sr. mm1stro do 1m peno pedmdo a des,gnaçao uo 
matriz, sob a presidencia do 3.• juiz de paz da fre- d1a, hora e Jogar em que Su~ 11agest.•de o Impe
guezia do Capella; de Villa Nova, a que foi igual· 1 radar se Digna receber a deputação desta camara, 
mente feita na Illiltri~, sob a presidencia do 3.• juiz ' que tem de pedir a declaração do dia e hor~ da 
de paz da mesma parochia ; do Espírito Santo, a missa do Espírito &lnto, e da hora e logar da ses
que tambem se fez nn matriz, presidindo-a 0 L • são imperia( da abertura da assombl~a geral, e ent 
juiz de paz; de Santa Luzia, a que foi feita na ma- seguida nomeia para a di :a commissão os seguintes 
triz pelo 4.• juiz de )J<l~; de Campos, a que foi Srs. deputados : Dnllta<, Affonso Celso, Liberato 
presidida pelo a. o jui~ de paz de (taporanga na Barrozo. Viriato de :Medeiros, Horta de Araujo, Al
igrej a m atriz; de Simão Dias, a que foi presidida vcs de Araujo. Aragf!o Bulcâo, Franco de Sá, Prado 
pelo juiz de paz do Campo do Brito; Pimentel, Barão da Estancin, Luiz Filippe, Buar-

3 . • Que se mande responsabilisar os autores da que de Mneedo, Mello Franco, Cesario A! vim , Ca• 
falsa eleição da pamcbia do Espíríto Santo ; · margo, Diana, Tavares Belfort, lldefonso de Araujo, 

4. • Finalmente, que, não se offerecendo duvida Zama, Macedo e Salustiano Souto . 
alguma quanto á legitimidade dos diplomas expe- · h d 1 d 
diâos pela camara apuradora, ainda mesUJo que O Sr. L•~cretar19, .o te.n oapa av~apelaor en_1, 
dos ci da dãos eleitos se descontem os votos que lê um ollicro do JDlUJSteno .do rmperm, commum
obtiveram nas eleições contestadas, sejam reco- cando que Sua Magcstnde o Imperador Digna-se 
nb.ecidos e declarados deputados pela pro"<incia de reeeber no paço da cidade bojo pelas 2 horas da 
Sergipe os ~srs . Bllrão da Estancia, Sancho de tarde a deputaçiTo que por parte da crunarn dog 
B p; l 1 - J · d Mo G il Srs. deputado" tem de pedir ao mes mo August() 
A~ITu~es ~~c~;;do ~~e~~~!. 0 nte e rac iauo Senhor a designa~Jio de dia e hora da missa do Es-

Sala das sessões da 2.• comtnissão de inqnerito pirito ~an.to na ~pella imperial, e de Jogar e hom 
em iO de Dezembro de i878.~ Joaquim Bento tk da sessao rmper1al de abertura da <JSsembléa geraL 
Sou:::a Andrade, relator.- Amaro Carneiro Be::errtt O Sr. presidente convida a depu tação a euni.prir 
CQ,Ila!canti.- Marianno 10(Jquim da Silva. -Sergio a sua commissiio na hQra designada ·e suspende a 
Francisco de Sou..:a Cll$tro.- José Caetano do& San- sessão. 
tos .- Tllofna.z Pompeu da Sou.::a Brazil.-Joiib de 
Souza Mello e Alvim.- lllarwel V~ de Maga- A' i 3tr. horas da tarde, contin uando a sessão, 
llliie$. sahe a deputação parn o paço da cidade. 
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A's 2 1;4 horas da tarde, voltan<lo a deputavõo, o 1 Abrindo a primeir-.1 sessõo da <\ctuall~gisl<\tura) 
Sr. Dantas, obtendo a palavra pela ordem, declara ' Sinto-~[e animado do mnís intenso jubilo por Acha~:) 
qu11 seu do a deputaç:ão adrnittida no paço d:>. citlade Me no seio da representaç"o nacional. · ) 
com as formalidades do estylo, cumprira a sua mis· As justas CSllCranças que s~melhante motivo des. 
sao, Dignando-se Sua ~[agestade o Im~erauor de- perta soo por Mim compartililatlas, e Espero, como 
siga~ r o dia de :un~nll~ (15) pelas iO horas da m~- todos os br~zileit•os, qne, animados de zelo Jleltl 
nbii pnra ter lo~ar :1 missa do Espirito Smllo na causa publica, promovereis o bem da natiio, im
capella im~erial, e a sessão ilnperial de ·allet·tura ps·imindo em YúSsoól trabalho> um caracter d o uti· 
da as;;en:bléa ~crul no paço do senado pela :! hora !idade na altura de ,.o,sas luzes e patriotismo. 
da tarde do mesmo dia. Conhecendo a parte qu:~ to mais 11os aconteci-

O Sr. presidente declara que a re<]losla de mentos tflle in:eres,am :i Minh~ Dynastia, Allnun
Sua Magestade o Imperador ~ recebida com maho cio-Yos com pt·azer o nascimento do l'rincipe D.Luiz, 
especial a~rado, e eon•1ida ::.os Srs. d~putados a segundo Filho d.~ Princeza Imperial, Minha muito 
comparecerem um~n!Ju üs horas designadas na ca- omatla Filha, c de meu muito pi't'Sado genro o 
p~lla imp~rial c no pa\'o do senado, e dá para o Conde d'.~u. , 
dia i6 a seguinte . Q estado de. s~tJ.dc de Muu Neto, o Pdncipe do 

ORDEM DO DL-I.. Gn•O·Pa~"· "'"g-mdo, )1at·a seu tr:ttamento um" 
·· ~ Ytagom a Enrop~, M~ 1mpoz o de\"er de conceder 

Eleição da mesa e das com missões permanentes. liceil.'-" n seus Pais, p:tra a!! i sa demorarem doru; 
Leyanta·se a sessão üs 2 112 botas. annos, nüo obstante o pezar que Me causa est a 

separa!)i'io. 
Compraz-~lc coromunicar-;-os que se canserva 

Ses@ià.O hnperi:::.l de abert:.ura (I;~. J. . .a fie'i!i· 
Siio <la l. '4 . 3 legltdat.u...-a da. aS.Se:IDbléa 
;;eral no paço do senado e~ 1.:3 de 
Deze1ubt.~ de .1.~7il, 

1-'P.J:O:SIDE:SCL\ UO SU. 'VlSCOKDE DE JA.GIJ.\lll". 

_\o meio dia, achando-se reunidos os Srs. depu
tados e senadores, no paço do senado, foram nQlnea· 
das as seguintes deputações: · 

Para receber Sua ~hgcstada o Imperador: 
Deput~dos: o~ Srs. Diana, Camargo, s~rgio de 

Castro, M~reolino de Moura, Baptista Pereira_. José 
Caetano dos San:os, Ccs:1rio Alvim, Monte, ~larli· 
nho r.ampos, H orla d~ Araujo, Bunrqn~ de Mne,do, 
LiiJeratG Barroso, Car.-atho Reis, Cost:J Ribeiro, 
Barão da Es l"ancia, leronymo Sodré, Ildefonso de 
Araujo, Bulc~o , Joaquim Breves, Theophilo Ottoui, 
Souza Carvalho, Cesar Zama. Beltrão c Souza An-
drade. · 

Senadores : os Srs. Barão da Laguna, Caodido 
Mendes, Visconde de Nidberoy, Parana&'ll:í, Antiio, 
Cunha Fi~ucircdo, Barros !l.ar•·eto, Jag uaribe, Vis
eoode do llio Grande, J.niz C:n·lcs, Lt~it[o da CU!lha 
e Diogo Velho. 

Parn recebe>· Sua llag-cstadc a Imperatl'iz: 

in~ltcra-vcl o trnnquillidildc publico, de que !'elíz· 
mente ::rozn~ ha tnntos :tnn·Js~ o lmperjo; p rová 
incontestavP.l do jlrogresso, que, pela pratica de 
uos;as institui~ües, tem feito o espírito de ordem. 

Contjnumn no mesmo grúo dv mutaa bCn~"'o
len cia as reloçlies entro o Braz i! e as potenc ias 
estrangeiras. ~lebraram-se os seguintes ajustes 
diploruoticos: l":onvenção postul com a reputllic~ 
do Chile, Tratado de extra<Jicção com a Allemanha 
Tr:~tado ~ddieional de extradicçiio com a Belgiea, 
Convençao consular com il liespanha, e accessão 
do llrazil á conven~ão internacional Telegraphica 
celebr:tdn em S. Petersb urgo. 

A saude publi::a não tem sido sa lisfactoria ; no 
decurso do veriio passado, febres de natureza di
versas se manifestaram nesta ,·.apita! e em algumas 
pro\" i nc ias do norte ; desenvoh,endo-se tambem 
co:n intensid~de ~ epidemia d~ nriola. 

-E' de e~perar que por elfcíto ·d~s medidas to
madas para debel!;lr as c~ns"s do mal, e com o 
favor do Altis~imo, se con~ig~ melhor::tr o estado 
sanitario. 

O Oag:ello da secca de1asta 11~ quasi dous anuas 
uma parte oonsideravel do Norte do Imperio, 
uJIIigindo profundanwnt(l o Xeu Coração ~ para 
minorar as eonseqncnci:lS de iamanha calamidade 

Deputndos: os S>·s. Lima Duarte, Doria, 
Lima c Flores. · 

tem o Governa emprcg-m1o os meios a seu ~1i canee, 
fazcn1lo rcmcs:-as frequentes de gen.;ros alimcn-

Souza tic:os c fo1·necendo trab:\lho. . 

Senadores: os Srs. Visconde do Bom :Retiro c Ba
rão de Coteg iJ.l&. 

A' :L hora da tarde, annunciando-se a chegada de 
Suas ~Ia~estade:< ImperJJes, ;alliram as deputa10ües 
a recebei-os á porta do edill~io, c, entrando Sua 
Magestade o Imperador no salão, foi ahi recebido 
pelos Srs. presidente e secretarias os tJUM~, reu. 
nindo-se aos membros da respectiva tlcputaç;io, 
acompanbarasn o mes1no Aug-uslo Scubo1· até o 
throno. 

Sua ~l:•gesta•le o Imperador, logo que tomou ~s· 
sento, e mandou que se assent:~Sse•n os Srs . depu
tados e senadores, leu a seguinte falla : 

AuguS!os e dignis>imos senhores representantes 
da nação. 

E ' ~mprc um acontecimeni!J auspicioso, para 
as uaçues que ~e regem pelas formas representa ti. 
vas, a reunião d'J corpo legislath·g. 

Reeonlwc:da a necessilhld~ rle sul>stituir o g,·s
tema eleitoral vi~ent·~- pelo do· eleir-iio direéta, 
cusnprc' que a decreteis mediante reforma consti· 
tuci!>nnl. aGm de que o concurso de eidaru1os, 
dcv1damen!e l1ahilitados ;1 exprc~r t;io imJ>ar tante 
direito, conLri!Júa cfficazmente para realidade do 
systema ·representativo. 

Sendo este assumpto da mnior importancin, mui
to o Rccommendo ao vosso exame escl~reeido. 

As circumslanc ias economi~a~ dos suercados eu· 
ropeus, o augmento de nossa de~pcza provocado 
pela ilcmasiada confianç:J. nos proximos beneficios 
dos mcllloramento• materiaes, o decrescimento da 
renda, devido ao e•tado anormal de al;:umas .pro· 
vincias, e os sacrilicios reclamados ~ela neeessi
da de de soecorrcl-as, tornaram embaraçosa a situa· 
ção de nossas finanças. 

Restringh- qu:J.nto possivel a despcza publica, 
múrmente na parte que não entende direct:tment e 
com a produ c~ o; crear no\·as fontes de renda, afim 
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do equilibrar a reeeiU com a despeza; doere ta r o 
ou.arnento em condições que não.pcrmitt.'lm ·ex
ceder á. de5peza Yotada, e manter com religioso res
petto. os compromissos do Estado,- é dever impe
rioso, diante do qual não é licito aos podere~ pu
blieos hesitar. 

Augustos e di~issimos senhore.s representantes 
da nação. 

l>crsev~raudo o governo na obsen·ancia da mais 
severa econorni~. n:~. rigorosa fiscalisa~íio dos di
nheiros publicas, e recebendo de vos aindispon
savel c:oadjuvaç;io, Confio que serão removidas as 
diffieuldades actuacs, e o Brazíl marchará pela 

. ~nda da prosperidade para o brilhante futuro que 
l be eslâ destinado. 

·Está aberta a sei>são. 
D. PEDRO n, hiPEll ... oon':'Co;r~s-rt1UCION.\L B DB· 

FB:<SOll Plut~JHUO DI)'• B ll.>.%1!.. 

Terminado este :Jc\0, retiraram-ss S<~as Yages· 
t:ldes Imperiaes r.om o mesmo eeremonial com que 
foram recebidos, e inuriediat.~mente o Sr. presi
dente leYantot' , a sess.\o. 

Sessão ern J.G de Dezembr•c> de .1878. 

llygino_do Abreu, _Manoel Eusi.'Jehio, Aureliano de 
Magall..acs, Epammondas, Moreira Bra ndiio Ro
drigu~s Jtlnior, Paula Pes:;oa Filho, Leão Vehoso 
Fcrre1ra de ){Ollra, Sodré l'ereira e P1isco Paraizo: 

É lida c npproyada a neta da ültirnn sessã.o prc· 
parotoria . 

O Sa. i. • SECUil1'Amo dá conta. do scguinlt 

EXPEDIENTE. 

I 
Actas do~ eleiçõ~s pri!'larias d~ Alagõa Nova, 

Alhandrn, ::-iatuba, Taquara, Ino-a .Maman~uape 
.

1 

Traiç.ão, ca).Jital, san. ta Rita, Areias:Alag-ôa G}ande' 
PHar, Bananeiras, Triutnpho, Pedra Lavrada sa: 
bugy, Catolé do Rocha, Pombal,lllisúicorilia 'Luz 
S~rra da Raiz, Caj;lzeiras, Piedade, S. João de Sou.zn' 
Jacóca, Teixeira, Souza,Taipli. :Milagres de S. Joao: 
Cabacetrns e Patos, da província da Parahvba ; 
Igunpe, Prainha e Jequiá, d:>]Jrovincia de S. Páulo: 
- JJ. respectivas com missões. 

Actas dos coUegios de Cabaceiras, Alagôa Kovn, 
A!am~n~ape, Montei~o, Independencia, Bnnallei
rns1 Pcdnsde Foilo, Pilar, Ar~i'J$.111~ , Gapit<li,Mi
ser cord1a, S. Joao, Barbacena,,. Cajueiros Campina 
Grande, Caha~iras, Catolé do 'Rocha, Patos, 
Pom~al,, Afagoa . Nova, Souza-e 11am:ntguape, da 
~ronQcla da Parahyba, c lgualJe da pro1•inci3 de 
s_. P~u)o.-A's respcct!vas CQin,.ri;sões. 

Olficios: 

l 
·oo presidente Ja província do r:io de Janeiro M : ; 

:!8 de Janeiro de t878, parficip3ndo : cue · pres'toli ' 
SUl13U.RIO.-E.~I.>f:nn:,..r2.--llr..nz»: oo [lU.- Etciçã:o d:1 %12~s:t. · -jÇ;rnm~nto ~. ~ssumi.n ~ ~xe".rcicio do cârgo de pró-
;~!~(~~~!L~:L~ ;~~~:;;~c!r~:m!~~~~.sLa ü. r.uta do throno1 Stdentc dn dita prO':'JUCitl, J)ara. o qual h:n·ia. sfdo 

:nomeado po~ carta rmperial de :! ti do mesmo 1J1ez e 

I'URS!DE:<Cl-~ DO SI\. F.-l.lllO !;BIS. 

A'~ 10 1;~ horas da munhã feita a cham~1a anno.-;-Inte:rn~a. . . / ·· 
uehnm-5e l'rescntes os Srs. João Brigido, Pompen, Do VICC ·pres1de_ntc da provmc1a do P.!O le Jn· 
1\lonte, Jonqnim llreYe5, Bul::iio, Tn1•ares Jlelfort, M!ro, Jose J?ranCJSCO C~rdoso, de :!:! de J~neiro de 
Carlos Affonso, Al..-es de Araujo, RiiJeiro de Me- :18181 partl c:tpando qu_e ~~qucl!a ~ala a;;sumiu a 
noz~s , 1\Iarlinho Gampos, Barão de Yllla. Belll, admm;st1.:_açao da provm~w . -Int~1:ada. 
Bt\orque de Maceqo, Esperidi~o, Theodoreto Souto, ~ Bllrao de c.am.po MaJOr, part1c~pando que.oa 
lldefonso de Ar auJo, Prado Ptmentcl, Fabio ·Reis, fjUahd?de de ~. VICe·pr~~ul_eute, tmha assumtdo 
Baruo da Estancia, Liberl!to Barroso, Antonio de n Utlmmt;;l.raçao da proYt~?c'a do Pi~uhy em 2! d~ 
Siqtteira, Florencio de Abreu, Luiz Fi lippe, Horta Noveull>ro_de 1877 . ..,-Intc1ra~a. . 
.d e At•aujo, Azambuja Meirelles Frederico de Al- Do preSidente da provmc•:t do Cc.?.ru, de 29 ele 
mei dt~., Baptista Pereira, Almeida COuto, Zama, Dezcm~•·o de 1~77, remcttendo ~O !!XCmJ:Iarcs da 
Ruy Barbo.M e .üil.ntas. collcc<:ao das le1.s da mesnta provmc1a, promulga-

COinpareceram depois d3 chamada os Srs. Mneedo das P.el~ rcspecl!va. :lSSemblé.1, naijuclle anno.-A 
Osorio, 1-'idelis Botelho, Affonso Celso, Souza An: m·cb1var. 
d rade, Sinval, Candido de Oliveira, Joaquim Serra, De Jo;Jo l?s! _de So~ G~:er:a, reclamando con
FrcitM Couúnbo, Lafayelte, Lourenço de Albu· tra a dlspos•r·<tO da let provrnc•ar d.as Afag.ias que 
querque, Franklin Doria, Ca111argo, Lima Duarte, man4a fechar ~s porta~ rlos cs!allelecimentos com· 
Mariano da Sii\':J. Espindob, TheopWlo Otton.i An· mçrcoaes nos dt:JS santdicados. . 
d_rado_ Pinto, José Mariano, Freder ico llc:;o; Yi· A' commissiio de assembléas provinciacs. 
rta\o il~ Medc_-ros, França C:n::valh?, Jos!' Caelano, O Sr. presidente eonv;da nos Sr<. deputados qnP 
Marcolmo Moura, Malhe~ros, Cesano Al_v1m, Serg-10 n5o prestar am juramento na occasião da missa do 
de Castro, ~oU2a Carvalho, Souza Ltlllõl, Souto; Espírito Santo a faze!.(). 
Fronco de Sá e Seraplueo. . . 

A's H horas da manhã havendo numero suf. Prestam }uramento d1ver;os Srs . deputados. 
ficiente de Srs. deputados, ~bre-se a sessão. . ORDE!tl DO DL-\. 

Comparecem depois de aberta_ a sessão os Srs. l:LlliÇÃo H lrESA . 
Flores, Diana. Seronymo Sodré, Silveira Martins, 
Gatdlno, Be1.erra Cavalcanti, Felicio dos Santos, O Sr. presidente declara <lu e se vai proceder á 
Tavar~s de Mello, Beltrão, Costa Ribeiro e Dez erra elefç;io da mesa e das com missões. 
de Menezes. Corro o escrutínio e sã() eleitos os Srs.: 

Faltam sem causa· participada o.s Srs. Berros . 
Pimentel, P~dro Luiz, Almcidn Barbo1.a, Couto de PresiiU!I.te, 67 iedulas {2 =branco) . 
ltf~galhães, Ign~cio 1\Iartms, Alorcit·a Penno, Vis·- Visconde de Prados 63 votos, ~rartinho Campos 
conde de ·prados, Theod.omiro, Ferrcir~ 1\abello, i, e Affonso Celso i. · · 
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L" vict-preaiclenu, 62· cedulaa (~ = b1wtco). I . O Sn. PRESIDE~'re mand~ fazer a cl!amada e Ye· 
. ,. . ~ nfica-se terem-se au~entndo os :>rs. : 

F_rederico d_e ~lfl!.eida qs >OIOS, Luu Flltppe .,, Por:lpeu, ~tonte, Tav~re>, neltort, :Martinh o 
e Liberato Ba<ro>o '-'· Campos, Barao de Vill~ Belb. Buarque de li'Iaeedo, 

Não se achando. presenm o Sr. Visconde de Prado Pimentel, Carvalho Heis, .o\:ntonio de Si
Prado.;, o Sr. presidente co~vidn o Sr._Fred.erico queil-a,Lui2 Fílippo, Aunn!mj,, ~[eirelles, B~ptista 

--de Almeida a occupar a cadeira da pres1denera. Peretra, Ruy Barbosa, Souza Andrade, SmYal, 
· Joaquim Serra, l'r:mklín Doria, Lima Drra rte, Sil· 

:l. • vice-presidente, 69 cedula.s (9 e~t /n·anco) · _ vcira Mnrtins, Jlelb·ão. B<'zerrn de llenezes, An· 

Luiz FíllPPe aG voto•, Bnarque de Maeedo 1, 
lllartinho Campos i, Affonso C~lsa i, e Dantas L 

3. • vice·presidB>ltc, 67 ceàv.-las (3 em bt·anco). 

Almeida B:lr!loza 57 votos, Franklin Doria <i, 
Bezerra de lllenezes i, e Viria to :L. 

i. o secretario, 62 ceàulas (3 em branco). 

drndc Pinto, Viriato de Medeiros, &Juzn Uma, 
Souto e s~ rap h i co . 

0 SR. PnESIDE.:'TE dJi para ordem do dia i7, COllti· 
nuação da eleição das comuli$sões. 

Levanta-se a sessão ás~ haras da tarde. 

I 
Cesario Alvim ~6 votos, Fernando Osorio H, I @ru>são etu I~ de nezemhro de 18~8. 

Mello Franco i, e Zama L 

.2. • stcretariD, 62 Gtt!l•las (3 em branco). 

Horta <le Araujo ~s \'Olos, Ruy Barboza 2, cos~a 
Hibeiro 2, Antonio de ::i i queira 2, lll~ galhues 1, 
Monte i, Sergio i, Amaro Be~erra i, e Fernando 
Osorio !. 

3.• e 4..• secreta;-ios, 62 cedttlas (Sem branco) . . 

Antonio de Siqueira ~. Alves de Arau.jo 45. 
Ficam supplentes os ·srs. 'fheophilo Ottoni e Pedro 
Beltrao. 

O Sn. Pl\Esrne~--rE convida <ls senhores acima 
nomeados a ocerrparem seus lagares na mesa. 

ELEIÇÃO DJ.S CO!tiMISSÕES. 

Segue-se a eleição das commissões, sen~o eleitos 
-os Srs.: 

Resposta á fali a do throno G4c ceilnlas (oito em 
Lranco). , 

Affonso Ceiso 57, Baptista Pereira ~. e Franco 
de Sã 51, ~lartinllo l;a ,npos ~, z,ma 2, Theodoreto 
Souto 2, Florencio de Abreu i, Prado Pimentel i e 
Amaro Bezerra L 

Ctmstituíçào e poderes, 62 cedrrlns.(i em ln'anco). 

Theodoret:> Santo M, E~peridião ~0, e Pedro·L uiz 
Ml, Prado Pimentel 6, Franklin Dori:l 2, Monte 2, 
Costa Ribeiro i , BU:Jrque de Macedo i, Fernando 
Osorio 1., Ioaquim Bento! e Souzn Carv alho i. 

Orçamc~to, 66 ceduliJ,s (8 em hl·anco) • 

Martinho Campos liS, Pr:ldo Pimentel a5, Buar
que lle Macedo 55, Liberato .Barroso 5.1,, Can·albo 
Reis 53, Zama 52, Floreueio de Abreu 51, Vírinto 
de Medeiros ~.Souza Carvalho 4fi, Almeiua Conto 
9, Bezerra 5, Amnro Bezerra 3, Epaminondas 3, 
Ribeiro 3, Bel fort ~. Sinval .í?, Sergio de ~stro 2, 
Frederico Rego 2, Espindola 2, Sorrto 2, Barfio da 
Estancia 2, Joaqu.im Serra l, Luiz Fi!ippe i, Bap
tista Pereir3 l , João Brigido l, 1 o sê llfarianno I., 
~ndido de Oliveira l e José Caetano L 

Procedendo-se :i. eleição da eommissüo de contas 
reconhece-se não haver nnmero. . 

Pl\EStDEl'CU DG Sn. FliEDJ:mcO DE ALMElD.~ (!." VWe· 
pruidentt ), 

SU.\I:;J:AR.IO.-t:I]IEDJISJ't.-lndic.;i~:"io do S:r. nu::~.rquc ·de Ma
c:cdo+-On.bt:~( DCJ DlA.-Eleir,5o da.s eomn::tis.!i ÜCii d~ conta;; e 
dv m:ll'l~ll~ o gnen.t.-Noml'~!:"[O tL.Ls commi~sõcs de fa
r.r-mda, pep~Üe s <;~ Qt'J,euaJQE, ju.stip d\•il, .j u.stiça. eriminJ.l. 
diploraati~. :assernillõ:'ls pro,·íncia.o~:, c::tm:.n:~u; mu Didpa.(l iJ1 
cor.'l.mC:l"tio, in~'l'l ~trir1 c nl1:r.:s, 3-g""l"ic.lllt.um.. mm~l'i e bosqu e io. 
e:s.hli6ti~l). e c~~ouis<\.~.:io. instrucl)iiD pnbtica.. (lbr~ pubhc-a:s, 
saudc p11bl1ç;L, n-egociO$ ecc!citi~tieos e. rc d;·tc~ão dll.S lei~.~ 

A's i O 1/2 horas d~ manhã, feita a chamada, 
acham-se presentes os Srs. Ft·ederico d e Almeida, 
Cesario All'im, Alves de Araujo, Horta de Araujo, 
Fernando Osorio, c~mnrgo, Yiriato de ~fedeiros, 
TaYares de l\fello, Beltrão, Almeida Couto. Monte, 
Souzo Carval\10, Epominondns de Mello, Barão da 
Estancia. Frauç~ Car-valho, Espindola, Ribeiro de 
l\lenezes; ~Iariano da Silv., , Affonso Celso, Moreira 
~Iagalhiics, Martinho Campos, Ilaefonso de Araujo , 
Sergio de Castro, José Mariano, Costa Ribeiro, 
Es peridião, Theodor~to, Franklín Do ria e Prado 
PimenteL 

Compareceram depois da chamada os Srs . Mello 
Franco, Macedo; Frederico Re;ro, Buh 'io, Joaquim 
l3reyes, C~ndid~ de Oliveirn, FJüres, Liberaw Bar
roso, Serapllico, FreitasCoutinllo, Theophilo OttQni, 
FidQlis Botelho, Sou~~ Li:n~, Parrla Pessoa, Luiz 
Filippa, Souto, Lnfnyetto, Tavnros Belfort, Azam
buja Me!relles, Dantas, Franco de S~, llodrig u es 
Barbosa, Buarque de !tfacedo, Freitas, Souza An· 
drade, Galdínn, José Bnsson, Barão de Vil!a Bella, 
Moreira Brandão, José Cact:mo, Baptista Per eira, 
Andrade Pinto e Ferreira M Moura. 

A's H horas achauuo-se presente numero 'snffi· 
eíeute de Srs. de~utados, abre-se a sessão. 

Compareceram depois de aberta a sessüo os Srs. 
Pompeu, João Brigido, Floreneio de Abreu, Lou
renço de Albuquerque,. Sinval, Lima Dn arle, Fe
licio dos Santos, Znma, Joaqrrim Serra, Carlos 
Affonso, Bezerra Cavale<~oti, Sil>eira 1\lartins, F a· 
·bio fieis, Jerotlymo Sodrê, Francisco Sodr~, :Ma-. 
lheiros e Marcoliuo ~loura. 

Faltaram sem causa ].Xtrtieipada os Srs. Almeida 
Barboza, Bezerra de l\[enezes, Diana, Ferreira Ra· 
bello, Hyg ino, de Ahreu, lgnacio Martins, Leão 
Velloso, .Manoel Eustaqnia, Penna, Pedro Luiz, 
Barros Pimentel, Son2a Parnizo, Antonio de Si
qneir3, Theodomiro ~Visconde de Prados. 
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É lida e approvada a aeta. da sessão anteeeden:te. 
O SR. PRESll>EJ-"TE convida aos Srs. deputados 

presentes que ainda nã~ prestaram juramento a 
fazel-o. 

Pre..•tam juramento ns Srs. Ferreira de Moura, 
Epaminondas de Mello, Paula Pessila, Moreira 
Br~d~o, e Magalhãe~. 

O Sr .. :t..• SECRETA.lllO d;i conta do seguinte 

Aetas das eleições primarias do Jardim, e 
S. Pedro do Crnto, da província do Ceará.- A' L' 
eommissão de inquerlto. 

Acl:l do colle((iO eleitoral de S. João d' El·rei na 
província de Mmns Ger<es. -- A' 3.• commissão de 
inquerito. 

Ollicios: 
Do Sr. mÚJ.is:ro <'la guerr.~, de i 7 de Dezem

bro de :1.878, pedindo· que se designem dia e hora 
em que possa comparecer na c·· '1ar~ dos Srs. àep!_l· 
tados afun de. apresentar a ''' ·DO~ para fi~:J çao 
das forças d'" terra no anuo· íinaneeiro de -187!l a 
1880, ·e lJen. assim o relatorio-dos negocius da. sna 
repartiç-:lo. 

É designado o dia 18 á -1 hora da tarde. 
Do minislerio do imperlo de H de -Dezembro 

corrente communic:mdo, em resposta ~os offieios 
ns. ~~ a 37, que ·se expediram as convenientes o r· 
dens parn que sejam fielmente observadas nas pro· 
·vin~ins do Piauhy, :M:aranhlío, Ceará, Rio Grande 
do Norte, B~flia, Paraná o i\Iatto-Grosso, as decisões 
proferidas J?el:l. cama:ra dos senhores deputaà0S 
whre as ele.Jcões que ultimamente se proced~ram 
naquellas provincias.-rnteirado. -

Do i. • secretario do senado, de 16 de Dezembro 
corrente, remettendo co1•ia tmthentica da falta ~m 
que Sua :!rfagestade o Imperodor abriu a L, sessão 
da 17., legislatur:J. da assem!Jléa geral.- A' com
missão de resposta á falia do throno. 

Requerimento do pharmaceutico Antonio Victor 
David, pedindo pam prestar exame de anatomia 
pratica e thcorica e physiologia,nfim de poder ma
trlcul~r-se no curso medico da faculdade de medi· 
cina.- A' commisl'iio de instrucção publica. 

Re!}resentaçiío dos eleitores da parochia de Nossa 
Senhora do l\oznrio da cidade do Penedo na pro· 
vincia das Alngõas, reclamando contra as ultimas 
eleições que se_procederam na igreja matriz da· 
queUa eidade.- A' 2.• commissão de inquerito. 

Acllnndo-se sobre a mesa os diplomas dos Srs . 
Frnacisco de Paula Pes.<Õa Filho e A.nlonio Joa • 
quim Rodrigues Junior, pela província do Ceará, 
~ão remettidos á L • commissão de inquerito. 

Vem :í mesa, é lida e remettida ã com missão de 
policia a seguinte 

I XlllCAÇÂO. 

Indico que sejam restabelecidos os arts. 113 e 117 
do regimento para que as sessões princi{)iem ás H 
horas da .. manl!ã, e a segunda c.bam~da dos Srs. de
putados tenha logar ,o meio dia, e somente então, 
quando não concorrer numero legal, declare, o pre· 
sidente da casa não haver sessão.-Boorqtle d.: Ma
cedo. 

ORDEM DO DIA. 

ELEIÇÃO DA.S COMM!SSÕl:S. 

Procede· se iJ eleicão das seg-llintes com missões : 

C&ntas, 6:! ceàv.las (iO em ln-anco). 

Souz~ Lima õ2, Fernando OsoTio 52 Souza • .\n
~drnde 5~, Ildefonse> de Araujo l;2,' Freitas 51, 
Monte 51, !llariano da Silva 5l, Galdino das Neves 
50, Ribeiro de lllenezes 50, Espindola 3, Sinval e 
Prado Pimentel f. 

Marilú~a e guerra, 62 cedulas (8 embrallco). 

.Marcolino 1l[oura 5~, Frederico·Rego 03, Ytría1(1 
de llfedeiros .'i~, ,Zama 2, Ildefonso, Ruy Barbosa, 
!oaquim Breves e Joaquim Serra 1. 

~OliJ!,àÇiO DE COM1>0.SOOES PEIUL\l><:m'ES. 

O Sr. presidente, na fórm.a do regimento, no
mca ~s commíssiies segOíntes : 

Fazenda. 

B~ptisla Pereira, Buarque de Macedo e Afforuo 
Celso. 

Pensões e ord.:Ílaitos . 

l.lmeida CoU'to, Theophírn IJ;toni e Seralleo. 

Justiça r;ivil. 

Costa Ribeiro, FranciscQ Sodré e:· Diana . 
lmtir,a, criminal. 

Epaminondas, Freitas Coulinho e J'av'ar::o's Bel 
fort. 

Diplomacia.. 

Thom3z Espindola, Carvalho e Carlos Affonso . 

As~embléas provincia..es. 

Prisco Paraizo, Tavares de Mello e Sergio de 
Castro. 

Cai!Ul-ras municipaes . 

Bez~rra de Menezes, Sinval c José ~lariano . 

Comrnercio, industria e art~. 

Fídelis Botelho, Bel!riío, e 1osé Caetano. 
Agricultura, minas e bos~tu:s. 

Lima Duarte, Ferreira de ]tionrn e JoaquÍ!Il 
Breves. 

E~tatistiCO;e coltmísa.çiio. 

Mello Franco, Bezerra Cavalcan ti e Lourenço Ca· 
valcanli. 

I~ publica. 

Franklin Doria, Jeronymo Sodré e Malheiros. 
Obras publicas. ,. 

Camar:gu, Bulcikl ;! Barão da Estancia. 

Saude publica. 

Felieio dos Santos, Souto e Flõres. 



Cilmara dos Depctados. lm~esso em 2310112015 17 27. Pàglna 1 de 2 

96 sessão em t8 de Dezembro de t878. 

l't'egocios ecclesiasticas. 

Pompeu, Mlr:tnda Osorio e Mor2irn Brandão. 

Retla~:iúi de_lei.s. 

llaeedo, Ruy Ilarbos:>. e Joaquim Serra : 
l\ão havendo mais n:tda a tratar o Sr. presidente 

d;\ para ordem do dia l.S a scguinto: 

'[ ~tal'tins, Penna, Prado Pimentel, Pompeu, Pr-i~co 
Pnroizo,Pedro Luiz, Souza Andrade, Souto, Sergio 
de Castro, Souza Carval ho, Tavares de llello, Tl!eo
philo Ottoni, Theodonliro, vi;conde de l'r:tdos 
Zam:l, \'iriato de.Mcdeirose Leão Vellozo. ' 

o Sn. PnESII)E."\"TE declara que sendo H horas 
e estando pre!'ente; unicamente -~9 .enborcs depu
tados não ha sessão. 

O Sn. !. . • SECl\llT!-niO d~ conta do seguinle 

EXPllDI&NTC • 

: · L• discus<;ão do projecto n. 48 que propõe a 
approva~-ão do ·decreto n . M28 de ~:2 de Dezembro 
de i87u; que p;:oroga por 5 annos o .prazo do con
trato celebrado com n companhia brazileirn de na· 
vegar~1o a Tapo r. Acla5 das eleições primarias do Patrocínio de 

i.• discussão do projecto n. '>9 em que se pro- Sa!mcahy, Santo Antonio da Ca.clloeira e .Attbaia 
põe a approvação do decreto n. M~\l de 23 de dn provlncia de S. l'anlo.- A' ~-· commiswo de 
Dezembro de :18iG1 que renova o contrato _ ceie- inquerito · 
brado com Conce1ç"o & Comp. para o serviço ·Oficios: 
de ~av:eg,•ção a Yapo~ na linl1a . ~e ~tonte~·idéo a Do ministerio do imp~rio de 1!1, de DezcruiJro de 
Cu:,abá na provi nela d~ Mono Gro, so. 1 i8i8 remcttendo os offi.cios do pl·csidcnte do :~.ma-

L•. dis<:ussão. elo tlrojecto n. 121i d r: Jnnh~ de ~-Sii zonns, da todos de ~6\le .Agosto, w de Setembro e 
relattvo as exe~uç!l;ls nos estabelecuuento, agnco- 1!.9 d:J OutnlJro do corrente anno, 11rcs tanuo iufor· 
las e fabris. mações sobre as eleic;Ues alli fei!3s ultimamente; 

Gnica discu!\:ião das emendas do senado rclatiYas ·e ht~nt assim o< relatorlos sobre o processo eleito· 
no projeclú so!J n . 2!4, que declara que ao con· rnl das pr~v}~ci~s do l'nní e :\[ar-o~nhão. -A quem 
t1'nto de !ot:11nüo de scrvicos feitos por nacionnes, fez n rcqms•<;:JO. 
é applicavel a· pena de prisão simples de:> a 20 dias Do ministerio da ~griculturu de 16 de Dezembro 
qllllndo o locador o nüo cumprir, c contendo outra> de ta;s, remettendo o dec1·e\o a. G!l0!1 de iS de 
di~posirões. ~bio do corrente anno, em vít'luJe do qual S. ~l. 

J..evanton-se a sessão ,; i hora da t.1rde. ó lmpera.dor HOlJ.VC pOr bem COl;lCCdcr privile_g-io 
a Aut:ust!n Henn Hamon, para m t roduzn· no nn· 

Acro e•u :18 de Deze~nbr'o <le :187'8. 

mEsrnE;o;~I..u:o sn. r!llnEll.!CD DE AL:uEtDA (L • vict-
vresideMe). . 

A'" 10 l f.! horns da manhã. feitn a clwmada, 
acham -se prcsent~s os Srs. Frederico de Almeida, 
Ce:'ario Alvim, Horta de Arnujo, Alves de .Araujo, 
Almeid:t Co::.to, Fe:·rcira de Moura, <'~1mnrgo, Frei· 
tas, Bn~rquc de Macedo, Scrntlco, ('..os~~ Ribeiro, 
Aureliano 1!~g:tlloiics, Fidl\lis llotolho, Barão da 
Estancia, .Toaqu;m Bre\'c> .~l:t<'c~o , Bnpti>tn Pereira, 
Tavnres Belfort. Siwal, Jo>é Bns•on, Paula l'es,;ôa, 
Espindola; Luiz Fili PJl'.', Franklin Dor ia, Lourenr.ó 
de AlbnilUt!f·jUS:4, Ribeii"O d~ ltener.cs, Mariano da 
Silva, Franco "de S:\, Mello I·"ranco, Monte, Ruy 
l:larbosa, Lib·~ralo Barrow, La.fayette, Diana. e Gal-
d ino. · 

Compareceram _depois da chamada os Srs. Fer
nando O:;orio, Joaqti.im Serr<>, Freder ico Rego, 
Barão de· Vi !In Bella, Atlonso Celso, Thcodoreto 
Souto, Jos~ Caetano. Mnlheiro>, França f'llrralho, 
Lima JJuar!e, Cao1dido de Oliveira, Souza Lima, 

· Flóres, Sil veil·a Martins. 

pcrio tniJos de chmn!Jo !o1-rados de e.<t.;mbo.-A' 
coumissão de comm_crcio, iudustda e Mte.;. 

Do i. • secretario do senado de :1i de Dezemhro 
.de i SíS, participando que tendo-se procedido atli á 
clcif)ão dos membros da mesa, ,;ahirnm eleitos os 
Srs. Viscon<lc de Jaguary presidente, Conde de 
Baepcndy vice-presidente, Josú Pedro Dias de Car-_, 
valho i.• ~ecrctario, Antonio C.Htdido.dn Croz Ua· 
eh~do, B:lrão de Mnmnngu3JIC, Jo~quin1 Floriano 
d~ Godoy, 2. ··, _3. • e 4o. • secretarias, e supr>lentes os 
Srs. Antonio .MarceJ!ino Ntmes Gon~.alves c ·Am
!Jrosio Leitiio da Cunlln.-Iutein <b. 

li·Jt>rescntnçãoda o••om!.Jiéaproviudal tio EstJi rilo 
Santo pedindo proddcncins ;;ohrc a demarcação 
dos limites da me•ma pro>incia com as da B:tll ia, 
Minns Gcrae>, cHio de JaneiN.-A' commissão d' ' 
cst;stistiea. 

Do Dr. Antonio José de Souz~. profcsssor do col
lc;;io de Pedro II, pedindo um anuo <!e li c~nç.1 com 
os seus vencimentos fh1rn tmtar de sua s.1ndc na 
Earotl3 .-A' commis~., de !lCn.,<i>es c ordlluados. 

De João .-\ntonio Br"z, t.• Jlltat-olcio·o du l.oarr~ do 
m o-Grande do Sul, pedindo ser •poscntnd•) no dito 
Jogar:- A' commissfio de pensões c ordenados •. 

Vai a imprimir para entrar na ordem tlos traba
lhos o seguinte 

Faltaram com participação os Srs. Fabio Reis c PARECER DA a.• COMMISSÃO DE I~QUERITO. 
Antonio de S!queira, c sem ella os Srs. Moreir a 
Brandão, ll.lmeJda 13:\rbosa, Andrade Piato, Rodri
:;ues lunior, Azam!Juja Meirelles. Bulcão, Bar- ELEIÇÃO DE GOYAZ. 

ros Pimentel, Bezerra Cavalcante, Beltrão, llezcrrn . ~ . . . . . 
de )icnczcs, Carlos Affonso, Couto Mn.~a lltãcs, iJan- A 3.• commtssaG d~ tnquertto, depms de e:.:a mt· 
tas, Epaminondas del\IIlllo. Francisco Sodré, Freitas nnd:ts as act:J.S e mau d,ocum.,utos que lhe foram 
CouLinlw, Ferrcira·Raoollc, Felicio dos Santo>, Flo-~ap~e~cntados, p3ssa .n dar o seu parM~r sobre as 
rene i o de Abreu, Hygino de Abreu, l\tartinlto Cnm· oleiçucs da provmcta de Go1az. . 
pos, lbnoel Eustaquio, :llnrcolino Moura, Ildefonso Em quasi todas as pnrochias dessa provineia 
ae Araujo, lo5.o Brig-ido, Jcronymo Sodr~, Ign~cio correu o processo ~leitoral em pl<.:na 11a~ . 
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A' excepç:io das parochias de Nossa Senhora iL' 
Abbadia do Curralinho e da Creguezia de Sant'Anna 
na de Goyuz, em que húuve alguus dísturbíos de 
pouca importancia entre a força publica e o povo, 
e alguns protestos desacompanhados de provas, 
em todns as demais parochias a eleição correu 
placida, não rendo havido em nenhuma pane 
duplicata, nem reuniões de eleitores em lagares 
niio designados collegios. 

Foram feitas segundo a lei vigeme, e por isso 
devem ser "pprovadas as eleições das parochÜls 
de ?\assa Senhora do Rosario da Capital, Arraial 
da Barr-... , Nossa Senltora do Pilar do Ouro Fino, 
S. José de Mossmnedes, S. Francisco de Assis de 
Anicuns, S. Sebastião do Allemão, Santa Rita do 
Anta, Jara.gná,, !\-leí:'l Ponte, Corumb~. Bomfim, 
S!:nta Cruz, Entre-Rios, Tralliras, Rio Verde, 
Jatahy, Nos~a Senhora do Monte do Carmo, Nova 
Uoma, Nossa Senhora na~ Meroês do Porto Imperial, 
Santa Anna da Pos.,., S. João da Palma, Nossa 
Senhora do Hosariu de Flores, Nossa Senhora do 
Pilar e Santa Rita do Paranahyba. 

Considera viliillls por não terem sido r-ontes
til.das, apezar <:le não tereni enYiad~ copias das 
actas das respecth·as installações ~s mesas, as 
eleições das l'ltrochias de Santa_ Lucia,_ Nossa Se
nhora da C~nceição da Formosa, ~assa Senhora 
da Madre de Deus do Cataliío, Taguatinga , Nossa 
Senhora. d0s Remedios de Arraias, S. Domingos, 
Nossa Senhom da Conceição do Norte; assim eamo 
as freguezias de S. Sebastião do Forte. Divino 
Espírita Santo do Peixe, Sant' Anna da Chapada 
e Santo Antoub do 1iorro do Chapéo. 

Parece á commissão que tambem devem ser 
approvadas a~ eleições de S. José do Tocantins, 
sem embargo de tetero ,·ewettido apenas as netas 
da a.• ehnmoda e da apuração d.s cedulas-

Pensa que não se deve invalirlar, por ausencia 
de certidões das actas das eleições parochiaes, as 
eleições de Santa Rosa, Divino Espírito Santo do 
Vaivcm, Div ino Espírito Santo de Torres do Rio 
Bonito, S. Felix, Nossa Senhora da Boa-Vista do 
Tocantin<, Sant.a }[aria da Araguaya, Nossa Se
nhora dn Cnrn1o de ViHa Bella, S. losé do Araguaya 
e Nossa Senhora da Conceição de Campinas . 

O voto de cada eleitor em quatro nomes para a 
eleição de mesarios, pensa a commissão que não 
invalida os collegios de Santa Cruz, Rio Verde 
c S. Domingos. 

É de parecer. a ~ommissão que se approvem 
lambem as eleições dos collegios de C:t talão e Ca
valcanti por não ter havido protesto contra a orga
nização da mesa feita por aquelle no d ia 3 e a 
eleição no dia '> de Setembro, e por este ultimo 
no dia 1. • e a eleição no dia 3. 

Foram feitas de conformidade com a lei, e devem 
portanto ser approvadas ~ eleiçõo dos eo!legios de 
~Ieia Ponte, Bomfim, Arraias e f.onceic5o do Norte. 

A! vista do exposto ronc lue a coUÍmissão que : 
L • Devem ser annulladas as eleições das paro· 

e h ias do Curralinho e de S. Miguel ·e Almns; 
. 2.' Adiada a de Pouso Alto, sendo todas as outras 
approvadas, assim como todos 05 collegios. 

Apurando-se os votos desses collegios, fazend o-se 
abstracçfto dos de Curratinho e S. ~liguei e. Almas, 
tem-se o seguinte resultado : 
Dr. Segismundo Antonio Gonçalves .. 
Dr. Antonio Aun-uslo de Bulhões ...• 
Dr. Manoel da Silva ~!afra . ....... . 
Dr. Jeronymo Roõriguils de• Mor aes 

229 votos. 
220 
H6 

Jardim .............. _____ ........ M 
Conselheiro J 0ão Cardoso de lUene;~s. 8 
ConseU:eiro André Augusro de Padua 

Fk1ry .................. -· ... . . 6 • 
3. • A eol'1J.Inissão cntend~. á vista da apuração 

f~~. qne áe;-em ser reconhecidos deputados pela 
provinci;. de Goyaz os Drs. :legisruund•) An ta nio 
Gonçnlves e Antonio Augus\o de Bulbiles. 

Sala da 3.• commissão de inquerito, ií de De
zemlwo de i878. - J. Soàri. -Julio Cesar de 
Freitas Co>.Ltinho .- long-aim Manoel de Jfc;ce/1?.-

• Tll.eodureto Carlos de Faria Souto .- ! . F. H<"'ta de 
At·aujo . --~I. Mou~a .• - Souza Lima . - Frederico 
ll•go .-C.A. de F1'ança Can:allto. 

Vai a imprimir para ser >atado na fórma do rc' 
gimento o seguinte : 

PARECER DA 3.• C01111HSSÃO DE INQUERITO, 

ELEIÇÃO I)E 8.\l\TA C.~Tf!Alll~A. F' i c a adiada a eleição de Pouso-Alto por ter ·Se 
constituído a mesa parochial votando cidadãos con-
VOC;ldos c nTio o~- eleitores-sem nada dizer a acta A 3.• eommissão tomou conhecimento das a e tas 
ãcerca de semelhante alvitre. da eleição primaria e!Tectunda em Agosto i! o 

C corrente anno na provincia de Santa Catharinn 
Devem ser annnll~das ~s eleiçiies do urralinho, e das autbel)ticas dos cotlegios respectivos. 

as da S. lliguel c Almas ; a do Cuxralinllo : 
i. •por 1<1r-se instnllndo a mesa parochial sem terem EXaminando-as com o dev ido cuidado · verifi· 
s ido convocados os eleiLores, apparecendo tres dos con-se que da votar~o incontestada recahiram os 
oito que tem a parochia; ll. • pelos outros motivos votos pela seguinte fõrma: 
constantes _do r~latorio ; a de S. !.liguei e Alm~s Coronel!oão de Souza ~!ello e Alvim... 2~6 votos. 
por não se observar o disposto, no art. t05, ~ i.' das Conselheiro João Silveira de So uza. . . 2~5 
mstruecões e por serem os eleitores domiciliados Capitão de fragata Thomnz Pedro de 
em Couceiç~o onde estão qualificados. BittenC<Jurt Cotrim.. .. . .. ........ U 

Das documentos que foram presentes á com- Major Franc!~co Carlos ~a Luz . . _. . ... !.3 • 
missão não cüns'a que tivesse hav ido eleição nas Dt. Sebasttao Antomo Rodngues 
paroehías de Nossa Senhora do Rosario do Rio Braga . ........ _ .. -. -.- ... --.- . . -- - 8 • 
Claro, Crixás, Santo Antonio do Amaro Leite. I_Dr. Manoel da Sllva ~lafrn .. ... . . . .. 1 • 

· . Tendo havido duplicata no colle10io de Tubarão, 
Eu::tçlo SECUNOARL\. uma presidida por Simllão Joaqrum Velloso com 

actas e regularidade de lJrocesso, e· outra que se 
eon~tituiu sem r azão just1ficavel e com defeito de· 
organizar.io do collegio, deve ser ~sta :mnullad:l 
e ap proçada aquella. 

Acredita a commissão qu() as eleições dos col
leg ios de Sant'Anna de Goyaz, Santa Luzia, Porto 
Imperial, e S. José do Tocantins devem ser decla
radas >átidas, ape:zar de não terem, enviado as 
actas das installações das mesas. 

Ao 13.-TO!IO I. 

No collegio de ltajahy votaram englobadamente 
os eleitores da parocbia de S. Pedro Apostolo, con· 
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tra os quaes haarguio;ão de nullidade, .que não está ' Meirelles, Freitas, Camar~ro, Mello Frnnco, Só uza 
sutlicicntemente fundamentada; por Jsso se pro- Alldrade, João Brigido, Freitas Coutinho, Larayct
põc o 01diumento do reconheeímento· dos eleitores te, Liberato · Barro~o. Theodoreto Souto, Souto. 
desta p~rocltia, ate que se obtenham melhores PraJo Pimentel, }fonte, Espindola, Ribeiro de lle
csclare<:imentos. nezes, Souza Carvalho, ~!arinno da S ilva, Pompeu. 

o" eleitores tle Gar~poahn p~rtencenles ao colle- Franco de Sá. Duarqu" de )lacedo, Zama, Candido 
gio i!" S. José são nullos, IIOTIJU'anto n~ respecti>·a de Oliveira, .Baptista Pereira, Felicio dos Santos, 
eleie,ão, ~lêm de ontr:~s falws, deu-se n da ~rceira E.<peridião, Affonsll Celsü, Joaquim Serra, Joaquim 
chatHada, o que 110r si s6 constitue vicio radical; Brei'CS e Malheiros. 
t~udo por isso esses mesmos eleitores votado em Compareceram depois da chamada, os Srs. Paula 
sep~raJ~. . _ Pes~o<t, Luiz Filippc, Be!trão, Epaminondas de 

Xa ctdade de Lages fizer,nn:se duas cletçues Mello, Souza Lima, Dantas. Theophilo Ottoni, Au
prlm:-~rias, u1na prc:-;idida pdo juiz de p~z Au: reliana lUagc.~lhães} A.lve:- de Ar<.~ujo, Fabio Reis e 
tonio ~iat!rich e outra presiditla pot· )hnoel Thom.e Costa Ribeiro. 
Freire Bat~lh~, juiz de l'"'-· do :L • anno. A pn- Fnlt~rmn com partlcipaçiio os Srs. Cesario AI vim. 
rollira deve ser julgada Yúlida por ter ~iuo feit~ Fr:mç~ Carvallw c Silveira :\I~rtins, c sem partiei
rcgularmente, e annulladn a segunda. pa~iio os Sr~. :.:llloreira JJrantlfio, Almeida l3arllosa, 

Na freguezia de Porto Belló houve ~uplicata .. e RoilnguesJumor, BnrrosPanentel, Bezerra Cavai
ambas 3~ turmas YOlaram etn separado no collegJO Mllti, Bezerra de ~feneze~, Carlos Alfonso, Couto de·. 
tle S. Sebastião de 1'ijuoas e propiíe-sc o adiamento ~la!;nlllilcs, mana, Franklin Dúri~. Frederico Rego, 
ate que se COfiSÍ!(3ffi infOJ•mações mais uetalha~§. Ferreira Rabello, Flores, Fernando Ozorio, FJoren-

Considerando por tanto que ~m geral a eletç:to cio ,]r, A!Jren, Ga!dino, Hygitlo de Abreu, Lima 
prünaria e secundaria se realizou na provmcta Duarte, Leuo Yelloso, Martinbo Campos, Manoel 
de conformidade eom os ~receitos legnes; Eu>laqnio, l\larcolino Moura, Jcronymo Sodr<!, 

Considcrandp ~ue a reclaroa~ão assiguada por Igrutcio Mnrtín>. Pennn, Priseo Pnrnizo, José Cnctn-
1\lanoel Jost\ de Oh,·eira, .e apresentada a esta tol1l· no, Sergio de Castro, Lourenço de Albuquerque, 
missão, arguindo de >icio a eleição de algumus Theorlomiro, PBdro Lniz, Visconde de Prados, 
parochias, além de não proceder em muitos ponto~ Jose 1!arinno e Prnne.isco Sodr~. 
pelo facto de não vir acompanhada de documentos o Sr. presidente Jeclara rtue sendo H !toras c 
comprobatorios de :rue n mesma al!ega, nlio 3ltera d 
o resultado da eleição, cujos votos recnhirnnl em estnn o presentes unicamente 59 Srs. deputado~ 
sua quasi totalidade no coronel João de Souza não hi) sessão. 
l\lello c AI vim e conselh~iro João . Silveira de O Sr. 2. o secretario, servindo de L •, Já conta uo 
Souza, ·os qua:es~ a commissfio é de parecer que seguinte 
sejam reeonl1ecidos deput3dos, independentemente 
de falta dnuthentica do coHegio da Lagunn. 

EXP.EDIE~TE-

Sala das commissões em j;J de Dezembro de 1878. 
.;_Julio Cesa.r de Freitas Coutinho.-C. A. de Franr.a 
Carvalllo.-J. F. Horta<lc At·attjo.-M. Jlfo~;m.
S . Lima.- Tlwodureto Sortto.- Frederico de Al· 
meida Rego.-J. Sotiré.- J. Jl. de •1lactdo. 

O Su. l'JtEmlE~TE deu para ordem do dia 19: 
i.'.!l.iscussão do projecto n. 125 de Junho de 

:1.87í rel~ti;-o as e:s:ectlç1íes em estabelecimetltos 
agrícolas c fabris. . · 

Discussão unica do projectl'l ~- 2H sobre as 
emenda~ do s~nnilo relativas á locação de seryiços 
em que se decbra que ao contrato de locuçao 
de sen ·ir.o5 feito por nacionaes ~ applic;~vd a pena 
rlc prisão simple; tl~ cinco.:a vinte dí:ts, qu:mdo 
o loc,,dor· não o cnmprir; c ~ontendo ~tttrM · cti~
posi~ões. 

Aet.>. eln 1.9 de Dezc>nbro de 1.8')'8. 

PnE~IDEXCU. DO sit. FREl.ll:I:ICú liE AL\lE.ID.\n(L oz·vi CI! 
presidenle). 

A's 10 1/2 horos da manhã, feita a chamada, 
acham-se presente$ os Srs. Frederico de Almeida, 
Horta de Araujo, Antonio de Siqueira, 'l:a•ares de 
lllello, 'lirbto de llledeiros, Andrade Pinto, 2\facedo, 
Tavares Bclfort, Siuval, José Basson, Almeida 
Couto, Ruy Barbosa, Ferreira 1le Moura, Barão de 
Villa Bella, Barão da Est.ancia, Fidelis Botell1o, 
Tidefonso de Araujo, Dnlcão, Seraphico, Azaml>uja 

ÜlliCiOS: do ministro dos nego cios da fazenda, 
de i8 de Dezembro d~ l878, pedindo dia e llora, 
pt>ra apresentar â c-amara dos Srs . deputados, pro
postas do poder exeeutivo, c o re!atorio d o minis
teria a seu cnrgo. 

Designou-se o dia ~3 do corrente á l hora !l:t 
tarde. 

Do ministerio·do imperio, de I7 do Dszembro rle 
1878, communican rlo quo naquell~ dnta e·xpedi u 
orde!ll afiu1 de que as decisões da camara d os Srs. 
deputados, sobt•e as eleições que >e 1>rocot!eram nas 
províncias do Rio de Janeiro e das Alag üas, sejmn 
1iclmcntc cümpridas: -I ntei r:~d:1. 

Requerimento: 
De Americo de Ca~tro mostrantlo a neces;idudc 

de 'c r aller·ndo o dccre!o n. 2687 de 30 de Out ubro 
de l87ii que concede ao peticionaria iseuçiio de de 
cima pam os edilicios denommadõs • Evonins . e 
IJCdi' a d~ro.g;•~iio do dito decreto .-A' commissão 
de fazenda. 

De José Antonio Corr~a dl) Ar~njo e Augusto Vi 
cente de M•galhiies, cartor<~río e ajudante de cartora
rio, peuem que seus vencimentos sejam os marca
dos pela tabclla que acompanhou e decreto n. 6:!51> 
de 1873, aos ~-"'e 3. '' escriptu1"arios _rio thesouro 
nacionaL- A' commissão de tilzBnda. 

Do alferes Francisco Nunes BnrlJosa, pedindo que 
lbe seja cont~do em dobro o tempo que serviu na 
campanha do Para::-uay de 17 de Janeiro a ~:!: de 
Ma i<> de :1.8i6.-A' commis~iio de lllllrinh11 e guerra. 

De Antonio Ferreira rle Brito Travassos, pedindo 
ser mateicnlado no 2 . • a_nno medico da faculdade 
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da Bahia, depois de prestar o exame de anatomia l de rico Rego, Pedro Luiz, ?!foreira Penna, Seraphico, 
descriptiYa.-A' commiss:io de instrucr.ão publica .. Francisco Sodrê, Jeronymo Sodré, Mnrtinho Caiu-

De Benilde Roméro e José Isidoro · :rtrartins Ju- p~s, Bezerra de Menezes, Carlos Affonso, e Prado 
11ior, J}edindo serem admittidos a prestar exame do Pimentel. 
:J..o anuo de direito em qualquer das faculdades do Faltou com participação o Sr. Cesario AI vim, e 
Imperio.-A.' commissüo de instrucção publica. faltaram sem ella os Srs. Almeida Barbosa, Rodri-

De José Maria Moreira Senna, pedindo ser admit- gues !unior, Barros ~imentel, Couto Magalhães, 
tido á exame dns ma terias do 5. • a11no da faculdade Ferr~a·a Hnb~llo, Hy_gmo de Abre_u, ?!I.~noel Eus
de medicina da cõrte, independen~emente de nova taquiO, Iguacw Martms, Theodomtro, \ 1sconde de 
frequencia das respectiYas aulas . .....,.A.' commissão de Prados. 
instrucção publica. São lidas e appro,·adas as actas das sessões de.l7, 

De João Frederico Abbot, pharmaceutico, pediu- :1.8 e 19 do corrente. 
do matricular-~e no 3. o anno do curso medico, de- O Sn. 2.0 SECrmr.uuo, servindo de :i.", da conta 
pois de approvado em anatomia e physiologia.-A' do seguinte · 
commissão de instruc<:.ão publica. 

De Sílvio Pellico Belchior, ex.-alumno paisnno da 
escola de marinha, pedindo set· admittidO-ll. fazer 
eX:>..."llC de uma das mnteri:J..> !lo 2.0 anno que lhe 
f:llta parn. r-a.tisfazer o .:~gulaiLtento da escola e 
completar o curso.-A' commissão de instrucção 
publica. 

O Sn. PJmSIDE~TE ~eu para ol'dem do dia 20, as 
mcsm.;ls materias dl'signadas anteriormen~e. 

Sessão e1n 20 de Deze1nbro de I8'i8 

PRESIDENC!A DO SR. FnEOERICO DE AL:IIEIDA (1. 0 vice-
presidente). -

SUlBfARIO.- ExP&nrr.:l'rE.- Parecer dn Ln com missão de in
querito. - Pan~cer da mesa. - Observações .dos Srs. Lima 
1Juartc c Buarquc de Maccdo.-Approva~ão.- H.edacçii;o.
ÜRDEM DO DIA. - Contratos de locar-ão U~ SCITiros. - Dis· 
cursos dos Srs. Felido dos Santos e ministro da justiça.
Execur.ões de cstalJelecirncntos agricolas e fa!Jris. - Ohser
Taç.ücs do Sr. A11'onso Celso. -Discurso do Sr. ministro da 
justiç.a.-Propost.a de fixação de f'oro;a.s de tcrra.-Progra.nuna. 
do .ministcrio.-Discursos dos Srs. presidente tlo conselho, 
ministro da. fazenda c Martinho Campos. - Observa~õcs dos 

- Srs. Felicto dos Santos c Ga.ldino das Ke,·es. 

A's iO :l/2 l10ras da m:mhã acham-se presentes 
os Srs. Frederico de Almeida, Antonio de Siquei
ra, Alyes de Araujo, Horta de Araujo, Barão da Es
tancia, Almeida Couto, Fran0a Carvalho, 1\[arcoli
no de Moura, Ferreira de Moura, Luiz. Filippe, 
Camargo, Thcodoreto Souto, Epaminondas de Mel
lo, Fidelis Botelho, .Ribeiro de Menezes, Esperi
tlião, ~foreira Brmuliio, Beltriio. Virialo de ~l.t~dei
ros, Andrade Pinto, :Mariauno da Silva, Espindola, 
Paula Pei\soa, Jouquim Breves, Azambuja Meirelles, 
Joaquim Serra, José Marianno, Lourenço de Albu
querque, Tavares Belfort, Bar5o de Villa-Bella, 
Monte, Galdino, Francklin Doria, Sergio de Cas· 
tro, João Brigido, Aureliano de Mag-alhães, I.,ima 
Duarte, Freitas, Malheiros, Liberato Barroso, Pom-

EXPEDIEl\'TE. 

Officios : 
Do ministerio do imperio, de :1.8 de Dezembro de 

:1.878, declarando, em resposta que, expediu as con~ 
venientes ordens para que as uecisões da camara 
dos Srs. deputados, sobre as eleições a que se pro
cedeu ultimamente nas _provincias de Pprnamhuco, 
Minas Gera.~s. S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
Serg-ipe e Esph·ito Santo, sejam 1ielmente cu1r..· 
pridas.-Inteirada. 

Do mesmo ministerio~ de 1.8 de Dezembro de 
1878, re~ttcndo uat officio do presiQ:~nte da pro
víncia úo lJar:mil ~documentos que,; acompanham, 
sobre a ·~uestiío de limites entre a dita proviilcia e 
n de San.ta C:!that·ina. - A' commissão de ~sta
tistica. 

Do mesmc. ministerio participanuo que Sua :Ma
gestade o Imperaàor ficou inteirado das pesso:~s 
qae compõem a m1~sa _da Cflmara dos St·s. llcpl).
t'dllos, durante o pnme1ro 111ez da actual sess<to. 
...,-Inteirado. ~ 

Do ministerio da agricultura de 18 de Dezembro 
de 1878, remettentlo os tleeretos que concedem pri
Yilegio a Eugenio Voisin. para introduzir no Im
perio fornos destinados a derreter ferro ; a Do
menico Tesourere, ~larquez de Tuppeté, para 
introduzir no Imperio cotnbustores de gaz aperfei
çoados ; a Raul Pictct, para introduzir no Imperio 
os melhoramentos de sua invenção applicados ao 
proce::.so fri~orifero; ú companhia: New-York & 
New-Jerse_y Ready-Motor, para introduzir no Impe
rio a madeira denominada « Hydro Carbono » ; a 
Thomaz A. Edison, para introduzir ilo Imperio o 
ph.onographo de sua invenção; a James Cleminison 
para introduzir no Imperio o melhoramento appli
cavel aos carros das estradas de ferro. 

E' lido e vai a imprimir para ser votado na 
fúr!na do regimento o seguinte 

PARECER. DA La CmiMISSÃO DE 1:\QUERITO. 
peu, Tavar~s. de Mel1o~ Souto, Affon~o ~elso, La- FLEICÃo DA PARAHYDA. 
fayette, Jose Basson, Smval, Costa Ribeiro, Souza - • · 
Andrade, Dantas, Ruy B:rh?s:1, }.:n~l_n, l_l~m~que A :t.a commissão de inquerito, depoi~ de exa-
d_e ~Iac~do, M~~lo rFranco, Fabio 1:c~s, Sllv~na. ~:lar- minadas as actas que lhe foram apresentadas, 
ti~-·· ::;onza Can a,llw, B~zerra L~\ alca~b,_ ~ranc~ j passa a dar seu parecer sob•·e a~ eleições da pro
de Sa, Ildefonso de Ar!~UJO, Bulc.to,. e E ellcw do:-; vincia da Parahyl>a. 
Santos, abre-se a sessao. Das 38parochias, em «JUe se divit1e a 11rovineia, 

Compari:ceram depois de alle:·ta a sessão os Srs. deixou de tmvm· eleição na de Piu.Heú e Alagõa do 
Candido de Oliveira, Flores, Diana, Theophilo Ot- Monteiro. 
toni, Florencio de Abreu, Leão Vello~o, Prisco Pa- A acta da apuração geral não menciona as eJei
raizo, Fernando Ozorio. Souza Lima, !!acedo, Bap- ções de Alagôa Grande e Ct.lfolc' do Uochn ; porém, 
tista · Pereira, Freitas Coutinho, José r.-aetano, Fre- foram presentes á commissiío a neta da eleição 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2310112015 17:27- Página 2 de 14 

tQO Sessão em 20 de Dezembro de 1878. 

primaria de Alagõa Grande, c as da priroaTia ~ 
secnnd~ría de !Catolc do Rocha, as i(nncs todas 
estão em condições de ser approvada;. 

Hou?e dupllcata nas eleiçües prim:u-i:IS das pa
rochip~ gue formn.m o_s eollegi<?S de !lamangtlllpe, 
Alagoa ;.>;ova e Cal!acetras ; ass1m como nas se· 
cundarias. E a commissão precisa fazer mais de
tido e:x:lnle para dar parecer sobre a vai idade 
destas eleições. 

A votação desse~ collrgios, onde houve dupli
catas, n~o póde, em easo algum, in Ou ir no resul
tado geral da eleição, ~ue, em todos os m:lls pontos 
da pt·ovincla, corren regularmente. 

A commissõo, portanto, é de parecer : 

O Sr. Lüna.Danne:-Sr. pre.<;iu.:nte, cst;~vn 
estabelecido que a p rimeira eh~mada seria ás l O l/~ 
horas e a s~unda ás H horas. Não .-ejo 111otil"u 
para que 5eJa re,·og-ada esta disposição do regi
mento. Se l1a fatt:.1, não é clla do disposi~ão do re
~imento, mas sim dos honrados de1mtados que 
ueix:un elo compnrecer á bürn marea<la. 

V. Ex. comprebende os inconvenientes d:>. 
se>são começar en1 hora avançada. Quando tiver
mos de dh•cutir os orçamentús e a lei tle !or,;a.<, 
colae~anllo a. sessão :lO meio di~, neccss~ri~meutc~ 
irá :1M ás $-eis 11oras U:t tarde. 

Xe,:te tempo de verão eompt'ehcnue V. l,x. que.; 
díllieil c pez~do uma ses:;ão de ~ei~ bor:~> ! ní'iu 
sei, r•ois, por(IUC niio h,lVCmos de continu3r com a 
ch:nnatl<> a> H bor~s. 

Faço, portauiO, est~s consideraçiies, julgan•lo ser 
m.a:i~ cou1mot1o e vnnt.ajoso cOJueç..·u·-su a sess;:io 
mais cedo. · 

L • Que sejam :tpprovadas as eleições primarias 
das ·paroebias segumtes : Neves, Livramento, San
ta lllla, JacMa, Alhandra, 1-'mnca da Taqutír:l, 
Pilar, Taipü, lndependencia, Serra da llaiz, Areia, 
Teixeira, ln:;á, Natuba, Bananeira, Anruna, CuitG, 
Triumpho , Pedra Lavrada, Campina Grande, O s ... Bua .. qae de llaeedo :-0 llleiHt6---
S.Ioão, Serr:t do Teixeira, Patos, !'.abU~)', Pombnl, bre collega nõo Iam razlio. As sessões começarõo 
Gatolé do Rocha, ~essa Senhora da Misericordia, "s H hol'a;, quando llouv<lr numer<1 n~ <\~sa. ~l)~t:l 
Conceição da Miser1cordía. Nossa senhora dos R e- parte n~o hOU\'e alteração, esta consiste apenas 0111 
medias d~ Souza, Rozario de s. Jo~o de Souza, Ca- esperarmos até o melo llia para nue haja numero. 
jazeirns e Piranhas; "\'ii.o importn que, quando se trat~r do orçamento 

e das leis de força, as scssÕ~·S se prolonguem até ;i< 
!!. • Que sejam apJlTOVlldas as clciç.õcs dos cal- <; horas da tarde. Xão ha nh<to i ncoJw r.nientc 

legios seguintes ; Capitol, Pilar, Taipti, Ing-:i, algum e pela m~sma razão dada pelo nol.lre d~pu
C..ampina Grande, Alagôa do Monteiro, S. João, ta do, isw ~.porque~ so·as manhãs siio longas, l on:;;~ 
Patos, Pombnl, Misericordia, Souza, Cajazeiras, tamhem sao as taraes. 
Indep~nd~\ICia , Bor/lurema, .Areia e Bananeira ; Apl"esentei esta indlcnção não só d e accllrdo com 

3.• Que seja , por ora, adl~dn a decis1io sobre as muito; mo.mbros desta casa, como tambem nerc
eleições priwrias e secundarias de Marnangn~pe, ditei evitar um iocouvenienle que nós todos ten1o:: 
.Alagõa Nova e Cabaceiras; testemunhado . 

4. • Que se mande proceder á eleição nas pa- O nobre deputado me obriga a fazer uma reve· 
rochias de Alagôa do h!onteiro e Piancô ; !ação que eu não desejava fazer, e é que a mesa 

5.0 Que sejam reconhecidos deputados pela :Pro- tem sido forçada a espel"aralém tia hora para (!Ue 
vincia ila Pnrahyba os Srs. Dr. João Florentino não deixe de ha'"er sessão. 
:Meira de Vasconcellos, Dr. )Ianoel Pedro Carllozo O Sn. Lnt.\ Du.\nn; :-Qual a cvusa? O incon
Vielra, Dr. :Manoel Vicente# Magnlh[les, Dr. :Mn- veniente evil~r-so-ha de>de que cada clúputauo 
n ocl Carlos de Gouv~ c Dr. Antonio Manoel de cumpra o seu dever. 
Aragão e lllello. O Sn. BuAnQliE DE MAc~Do :-E' exactamen t<l para 

Sala das commissões .em 19 de Dezembro de se cumprir o dever que apresentei esta indicaç-:io 
iS/8 .- Libera-to BarrD$(1, presidente.- .(11tonio de (Apoiadiis). 
Si'fUeira, relator.- Vir W.to de :Jledeiros.-JIXU[Itin• Accresee ainda que, me."1!lo indoasse>sõ~s até 
Ser ra.- Dtuwquede !ltacedo.-Lui:; Filippe. :is4 horas da tarde, nem sempre de noite ha t~mpo 

E' lido e enna em discussão o scminte p:u-a se traiJalllar em commissões, c tr~t.1r-sc a~ 
o I outros neg-ocios que suo indispensnvci• :i mru·chn 

PAREtEa DA li.E>A.. · degta .casJ, ao pas.<o que ficando ~ manhã livre, ha 
. tempo para se l.r ·ntar de tudo isso. 

A mesa, tendo examiMllo a indicação nprcsen- Se os n:obres d~putados estUo_dispostos a campa-
toda em scss~o de i i do corrente pelo Sr. dcputadt• ~ r~cercm as H horas, a _lnd•ca~a_? CJ!l n~dn preJ<l· 
Buarque dc .Mncedo, sobre aconvenienciade serem d!ca porque r_nandaabrtr.a scssao :!s H horas. A 
restabelccidns · as · disposiçlies dos arts. :S3 e 57 do dilf~en.;.n un1ca c ~provei~ o mmor numero <l<l 
regimento . ci d e parecer que seja ~P!l l'O\"ada a I seswes, e fazer com que nao_ se passem •lou~ , trcs 
mesma indicação, aOm de que as sessões da eamarn e ql!atro dtas .sem h:~ver sessao . . . 
principiem ás U horns da manhà, e se espere ~te 1 ~;,s o~ . f\1-nd~mcntos que tenho pnra ;ustllic~r a 
meio dia o comparecimen to de depu tados em n u- , mmha tndicaçao . 

. mero sufficiente pnraoSCr :lherta :1 sessão. I O Sn. l'Jli!SIDE.""TE püe n votos o parecer quo ti 
Sala d3S sessões, {8 de Dezembro de 1878. -Ff"e· approvado. 

derico_ d~ .4.1r>l8ida. - Cezario Alt~i~. - ll_orta_ de r É lida, entra em diseussãÓ c ó appro\·ad~ a 
A rauJO.- ,lltle$ de ArauJo ;-Âf<tonw de SiqW:If"a. S<lguinte · • 

Fica :odiada a discussão p()l" ter pedido a pala- _ 
-vra o Sr . Lim:; Duarte. .. IU:DACÇ.~o ; 

O Sr. llua~X[Ue de Macedo pede urgcncia para j Emendas feitas e approvadas Jlela eamara ll<ls 
continuar a <fucussão . depnta.dos á propost:t do governo, que fixa ai for-

·A urgencin é concedida pela eamarn.. . ças de terra para o anno financeiro de l8íl!-!.87~. 
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Acrescente-se no lagar eompetente : 
A ~5sembléa geral decreta: 
Arts. I. •, 2.o e 3. •(como os tia proposta) .. 
Sala das commissões em H de Setembro de :1877. 

-111enezes PrlU!o.-A. CQI!l/to Rodrigues. 

Achando-se na sala ímmediata osSrs. deputados 
Leão Vellow, Pmco PataiZo, Francisco Sodré, 
Pedro. Luiz c Moreira Pcnna, são introduzidos. com 
as formalidades do e>tylo, prestam j rrrauiento, e 
tomam as>ento. 

ORDE~I DO DIA. 

CO:I"Tl\ATOS DE LOCAÇ.~O DE SEr,\"!ÇOS. 

tntram em uuica disciJ.ssão as emenuas do senado 
sob n. ~14 de !877 soL r e GS contratos de locação 
'l<e s~l"l'icos. 

O Sn. FF.ucto nos S.\XTOS :-Pare~e -me que, 
segundo os estvlo>, costum3-se apresentar á dis
cussão nestas occasiões de ancicdade, como aquella 
em que nos achamos, obuns projectos de pouca 
importancia ; gunsi por assim dizer para encher o 
tempo. Ap~veito pois o occasião para p rotes lat· 
contra esta pratica, >e é que V. E:t. considerou 
dessa fórma esta moteria . .:\'ão é uma censura que 
dirijo ã mesa; mas supponho que, como & do nosso 
regimento que a primeira discussão de cada ma
teria verse simplesmente sobre a sun utilidade, 
V. Ex. entendeu tal vez que poderia deixar este 
pro.iecto na ordem do dia, reservando para mais 
tarde chamar n nttenção da canHtfll para a matería 
de que ellc trata. 

Acho, porém, e>te projecto mais im:Yortante do 
que tuda a tliscu~sUo tle palític<~ ger~l, true possa
mos ag-1tar aqui ("lpoiados). 

Y. Ex. sabe que o ~:ovot1lO, logo que começou a 
situ;Jção actual convocou am congresso ~gricola, 
em que se reuniram os lavt·adorcs mais importantes 

O S1•. Felicio dof!l Santo!l:-0 objecto de das Jlrol·incias do sul do Imperio. Nes'a reuuião 
lllle se trata no pr~jecto que está em di>cussão magn,,, entre muitos alvitres excquiveís e inexe
ieputo-o importan:;ssimo por ser nada menos do quiveis que se apre>entaram, um era el(actamente 
que a reforma de. uma lei de Joeaçio :'e serviços, attinente á nut~ria de que tratam Gs projectos a 
"isto como a que1possuüuos, parece esú.r redigida que alludo. Quasi todos esses Iavr~ olorcs rcconhe
ainda de accôr<l'.l com as ordenações .affiJnsinas de ccrnm que nós preci~avamos de un,a ·lei d e locação 
Portugal. de sern~os, e de facilitar á lavoura olHer o dinheiro 

\'amos vot~r emendas qne vieram do senado. necessario para s~u desenvol"l"imellto ... 
Somos quasi todos novo~ !J.([UÍ ; não temos oon.he- uM.~ voz : -E Ei por isso que e3t;;0 em or dem da 
cimento nJgum da discussão que aqui Muv'l no dia a:es projeetos. · 
anno passm:to. Sei que nu stmado bouve uma dis-
cussão importante a e&lt' respeito, c que até o fnl- O Sn. FET.!CIO DOS SANTOS:--:· .•• e_ ree~)'fbece~
Iec!do senador Nabuca collaborou nestas emendas 5e gue ~bretudo . este seg-unrto p~-oJeC lo podet:•a 
c fez ouvir a suo competentissima voz nesta ma· faC1l1t~r 11- eruprestnno de c:qntaes a _lavoura. _ 
teria. S. Ex. sab~ que a Iavo~ra .se. que1xa d:; quP.~ na_li 

Como se sabe, sobre ~s emendas que v,~;.u. do encontra~ ~.nhe1ro pre~1~0; n~ a razao_ pr;tn:a:,
senado, nós não podemos senão approval-as ou re-~ pa! disto e _arnda a falta <i.f' ex-ecuçao dos prmCJp<>s 
geital-as não as podemos emendar. • da escola l_•b~ral. . 

' Este pnvJiegiO com que se qmz proteger a la-
O S_n. Bu.mQu.s nE hiACEDO : -E',ium. projecto voura, a respeito das execuções, é exact ameute 

substttutivo completo. · mna das ~rineipaes razões, porque ella não en

O Sn. FELICIO oos SA~>Tos : - Ainda mais ; é um 
projecto substitutivo completo. Temos por conse
queucia dons projectos sobre a mesma materia, um 
da camaru e outro !lo senado . Oprojeeto do senado 
é menos extensivo elo que o da camarn, porque o 
destn comprehen,Jin a Joeaç5o de serviços para 
todos os trabalhos, c o do senado limita a materia 
simplc>mcnte ã locnçiio de serviço para a la,-oura. 
Já se vê portanto que o assumpto demanda reflcsão 
da nossa pari~, e eu pelo menos niio estou babili· 
tado para dizer qual dos dons projectos é mais 
ultil ao paiz. 

Desejaria a este respeito ouvir ao menos a opi
mão do nobre ministro da justiça par<1. me esclare
cer :i. respeito. Se nos convem, po~ interesse d e 
momento, votar as emendas do senado, ainda que 
nos não pareçam as mclhvres, mas, para que ao 
n1enos tenh~mos uma lei nova, ou 58 nos eonvem 
rejeitar as emenda~ do senado, recomeçando uma 
nova discussão ou mantendo o nosso projecto ini
cial. 

Na ordem do dia de umn d~s se~sões passadas ti
Ycmos este projecto e mais um outro, que me pa· 
reee lambem de extrema importancia ; era o que 
se referi:> .á execuçãa de divldas <i lavoura e á esla
IJelecimentos ruraes ou fabris. 

O Sn. PnESJDENT.I! :-E continúa na ordem do 
dia de boje. 

eoutru Cojn\a~s. O capital ~ naturalmente descon
fiado; gostn de atravessar facilmente todas as pha· 
ses de suas transacç1>es. 

Por estas considerações entendi tomar a palavra, 
para requerer o adiamento do projecto ; mas ao
me_smo tempo declaro, que receio o e111prego desstt 
medida, porque muit:t;; vezes os adiamen tos são a 
morte dos projectos (,lpoiados). Desejava por tanto, 
que fosse diseutill.o e votado quanto antes este pro
jeoto ; mas, repito o que já disse, não t enho base 
para votar. 

Nõío sei se é do estylo pedir o opinião do nobre 
ministro a cuja pasta pertence o assumpto •. • · 

O Su. D.\.liT-"S : -Estando presente, pó de satis
fazel-o. 

0 Sn. FELICTO POS SANTOS :- VistO que .:lCha-se 
presente o nobre ministro da j u~tiça, posso obter 
os esclarecimentos, que peço, e sen lo·me esper an-
do OU\'il·O. . 

O Sr. Laf'ayette (ministro da jwti{,a) (At
tcnQÜJ):-8r. presidente, apresso-me em manifestar 
á ~marn o pensamento do governo, a resp~ito do 
projecto que se discute. 

A nossa legislaç:ío vigente· ãcerea do contratO) 
de loc:H(ão de serviços é imperfeita, e cheia de 
lacunas (Apoiados). Temos, a respeito, os títulos da~ 
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ordenações i'bilippinas que tratam dos contratos 
de seryiço de criados, temos algutna:; d~sposiçõ~s 
do cocligo commercial relaHvus á loeaçiio de s"r· 
viços propri~ntente-mercantil,~, fin~lmeme, a lei de 
!3 de 8ete1~1bro de i830 e U de OatubN de i837 
que foram dieta das por interesses connexos ~n1 a 
colouisação. . . 

E8tlS leis s:\o mal redigidas (apoiados) e e·ontêm 
em seus textns ob~curidades que niio foram ainda 
resolvid.os por uma jurisprudencia firme, e uni
forme (Apoiados). 

No emtanto, era de grande urgencia ·regular tle 
noyo e de uma m~neira completa a lnnleria da 
Jocaçàu de :;en·iç,08. 

o trabalho escravo diminue entre nós de dia 
Jlara di:t, e denr~o de um termo, qne ni"~o está longe, 
ter5 desappnrec;do. Esse lrnbalho ""'sendo, e h a 
do ser, s!lbstituido pelo trabMho livte, c trabnlllo 
lin•c, presuprue a locação de serviços. ,Alludo ;i 
locação de ~ervi~os manuae&, aos serviços que os 
jurl"consultos chamam-opcrcc -i!libcrales. 

Este lÇCttero de contrato tem ttotureza p~culiar, 
e de\'e ser organizado de m:meira a dar ao loca
tario meia> ellicazes e prompt0s para forçar o lo
ea<lor a cumprir suas obr•gae,õe•. Deve· se de outro 
lado cercar de protecç~o o locador, que, de ordi· 
riario, é o fraco diante do locatario, que e o forte. 

Si a lei dci~asse o contrato do locação de ser
viços sob o imperi~ do direito commum; ~i o lo
cataria não tiv~sse contra o locador senão as 
acções que, segundo as regras fundmnentaes de 
direito, são competentes p~rn f~zerem valer os 
contratos em geral, o locnlllrio seria perpetua-
mente victima da má fé do locador. · 

lmar;mae, senhores, nm dono de um estabeleci
mento ru.ral, tenllo grande numero de operarias ao 
seus~r"l'"i~o. Supponde ainda que estes operarias se 
:rebellnm, e se ausentam. Se o·Jocat11rio estive,;re li
mitado aos meios communs , serín ineYitaYelmente 
prejudicado. Teria e !i e de propô r a acçil{) competente 
contra cada nm dos loca,lores ; mas este expedi••nte 
é impraticayel , porque é lcuto. " dispen<lioso e as 
sentencas condemnntorias se conYerteriam em ~en
ten,:as ·de perdas e damnos, poi~. como sahei~, a 
ínexecuçfl.ú dos contratos qtte tem por objecto 
um .neto pe~soal, se Tesoln em perdas e da:nnos. 

E em quanto estas ')Uestücs $C li•Inidassem o 
esta])elecime•lto se orruiuaria. · 

:E, pL>rtanto, fórn de toda n um·idn que em re· 
)3çii<> a estes eontmtDs, o direít<l ba de :1bandonar 
os seus prDcessos commun~, e hn de dar so Joeatario 
contra o locador m eios pn>rnpto~ c ~mcazes para 
obrig:~J-o a presl:lr o sen·i~o estipulado. 

Esse meio é o da pn::.ão. 
O proj ecto que se di&cme n. 2g, vot.~do pela 

camara das Srs. deputados te1·e em mente princi. 
palmente regular a imposiçiio da prisJo no locador 
pelas fal tas em que·possa :nconer. O proieclo au
torisou a prisão por cinco n vime dias ; e expre~· 
samente declarou que essa pena póde ser repetida 
tantas vezes quantas forem as faltas tlo locador. 
Regulou as div ersas c;per.ies de Jocaçiio, limitando 
as suas disposições aos contratos -celebrados com 
loca<lores nacionacs, contém varias disposiciles 
t endentes -a garantir o loeador contr;t a p rcpotea
cia do locatario ; finalmente estabeleceu •s forma
lidades do contrato; creou as jurisdicções que 
devem conhecer das questões que podem surgir 
deste ~enero d e contratos. Enviada para o senado, 
a proposição da camara dos Srs. deputados soffreu 
alli alterações proCundns ~ extens:ts, que foram na 

:"U:J ge.nf•r:lliUat.le dmridas á Jl0d4J.ros.::t inkintlv.n rlo 
finado sena<lor Sr. Xabuco uc Arauj o, tle saudo•a 
memoria. (Jfuitos apoiados). 

A pr·opo~i~:to da ~om~ra c.omprelJCndin todos os 
contr;~tos 4!e loca~ão de ser"\'" ir-os ; o senado limi
tou-lhe as disposrções aos contratos de locação de 
.seT\'iços :relativos ó. rlgricultnra e ás empreitadas e 
c bras .t:oncernen tes 5 me~ma ~~ricnJtnra, e ao 
mesmo tempo dee!arou que seriam extensiYn> aos 
locadore.< estrangeiros. 

E fez :1 dita propo~íçiio Ll uas nddições : regulo11 
.os eontratos de iaeação de scrvi0o;, .mediante par·
ccria r.os fructos dos predios rustitos e M cria<'ão 
do gado util á laYfmro. · 

Senhores, cumpre reconlweer que as emendas 
substitutivas do senado regul:lr~m de uma. m:-~neira 
completa u loc"ofoo de "en iços em rel3çâo ao tra
b;lho agrícola: estabelcc~u uma comb in ação de 
ei:eellentes g.,rantías cn1 favor do locn<lor; consi
derou J\l~smo o locndor como peswa de condiyiio 
miscralcl ; e vor tlss itn dizeJ-, collocou~o sob a 
tutela da lni; ddiniu com rlHez:l os direttos do lo
cat~rio ; m:~rcou eom preci~>io os casos em que o 
loc~dor póde ,;er despedido. Jlfe parece, pois, que. 
nestn parte, ~~ eruend~s do scnodo sõio prefêi'iveis á 
Pl'llposiçiio da c~m~ra dos Srs. deputadM. 

As dltas oddições introduzidas pelo senado 
tamllem se me afigurâm dign~s de se.r appro,~tldas. 

As ementlas do seu~do rc!;ulanr bem o contrato 
de loca,;rro de serviços meaiante a pat·ceria nos 
fructos dos predios rusticos o na c-ria~ão tle gado 
util :i lavoura. 

A este respeito as emendas reproduzem a tr adi
ção do direito e as dispos ições dos codigos estran
gcirnsmnls estimados. 

Na parceria relativa á criação de {!:ado adepta· 
ram-se as previsões do co,ligo ciyJJ francez, mas 
segnrulo um mollo ile legislar IIUe me parece pre· 
fcrivel aOi!Ue seguiu aquclle codigo. Es!abelooe o 
cita(]o codi~o tres typos tle allu<lido contrato; as 
emenclas <lo senado firmam um :;ó t.ypo, permittin
rlo as comhinn cr;es que nprouYere1n cis partes. Se se 
tratasse de um prajecto 11ue podessc so!frBr ern en· 
das, serht or1portuna n occasmo pnra reÇ!ulnr os 
contratos •lu locação 1\e s•~rYiçus que não eotão 
comprel:enclü1os un pl'oposi~o sub~titutiva que 
-veiu f) o sen~do. 

A.ssiut! a~ tlisposiçõc:-; d~~ t'lrtlen:Jç.ues, re!ath·a.s 
nos contr~tlo:; t!e locação lle ).:erviço.s Uc criatlo ~, ~ão 
Ue.rdctivas. 

Es~a> disr,o~i!;Ms, pela maior parte, s~, acham nn
t iquad:is (' n ão correSlJl)ll ~t'm IW:tis V:s nl!ce~~i tl~Hlos 
da soei e do de actual. 

Ha nrgencia de regubr e;,es contratos. Em 
· rcl<l(~to n eJJes suLsü;te a rnesnw nc.ces~iílade ft ue 
Y3.i·~e fazendo sontir energ ictunente Uccrcn tlos 
antros &erviços manuaes. 
~as, corno disse, não é opportuna a oceasião. 

A:; emendas do senauo a este projccto lt~o <lc ser 
ou ·approvada<, ou rejeit adas em <u.a integridad e. 

l\'âo ha raziio par~ que não sejam approvadas. 
~ilo teremos. o certo, todas as csl1ecies de contra· 
tos de loca~.ão de serviços re~u ~dos, segundo as 
neecss idadcs aetuaes, mas t~remo~ urua excellente 
legi.'llação :ícerca das locações de ;:erT"i ~.os concer
nentes á lavoura, o que niio é pan. despreznr. 

Term!nando estas .breves obscrraçõcs , direi pois 
á camara que o governo entende que as emendas do 
senado são dignas de ser appr~rv3üas. 
(Muito bem ; muitQ bem- .Apaiados.) 

E' encerrada a discllSSãa. 
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Submettidas á yotaç1o, são approvadas as emen
das. 

EltEC~ÇÕtS DE EST.I.BELE="1 0S AG!I.ICO!.A~ E F A.BnlS, 

Entra em i. • discussão o projecto n. l25 de !.871 
relativo :is exccuções .decstabciceimenlos ag-rieolas 
e fallris . 

mais efficaz ; no emt:mto o an. ~. •· de facto acaba 
cora o prh•ilegio. 

O art. 1. • diz (li) : 
• Art. L• Nas e~ecliÇões de estabelecimentos 

agrícolas e fabris se guardará o principio da inte
gi'idade; feita, porém, separadamente a avaliação 
dos bens. > 

Mns no 3.' olinear leio o seguinte (lê) : 
O s,... ,\.ffomto CelQo:-Sr. pr~sidente, 

o projccto que ~e acha em discussão é l{,'Uafmcnte 
muito !mpor111nte, como bem acabou de obserYar 
o m~u uobt•e amigo e deputo do tJor Minas Geraes; 
e, pois, eu acredito que a camara, (lU~ aeaua de 
ouYir com tanto prazer n brmita e'trea do nobre 
m inistro -da ju~ti ~>~, e<timará snllcr, por ~eu inttlr· 
med~, qual a opinião do j!overno, esclarecendo-a 
desi' ar te no voto que tem de dar. 

• Se não houver arrematan te, nem convier ás 
· partes a adjudi~ç.ão, ·terá Jogar a desmemliração . 
c demais leru:os, etc.• . 

Peço, pois, ao nobrcmi :~i,tro que, se lbe uêio rõr 
iucommodo, c 5e achar oppor1uno e conveniente, 
nos dij!a qual o !Jeusamen!o no governo a respeito 
do p rojecto. 

O Sr. Lafay~tte (milli-•tm da j'V.3tip:r): 
Sr. presídentt,, o projecto que ~e acha ~m discus
são tem por fim regular o prh·iJ~gio de integri
dade dos estabt f!cimentos ruraes, ou sell'undo. a 
denominação pr:llien, o privilegio das fabricas de 
assu~r e· Htinertw:ão. · 

No estado aetual da nossa logislação s;i o o~nsi· 
deradus partes integrantes, p~rn n~o poderem ser 
desmembradas !la · exec11.';;;o, ~s machiuns, et~ra
vo~. bois, cavallos e todos os moveis effecti,·os ~ 
immediatamente empregados na labornção de.res 
estabelecimentos . 

··Esie· prhríleg io 6 um favor :i lavoura . 
A simples deslocn~ão do domínio sobre um esta· 

belecimento rur.1l, de lllil' possuidor )la: " outro 
possuidor, é·indifferente aó Estado; mas não l'óde 
ser indifl'erentc ao· Estado, que nas a_,_e<,uções se 
separ em as partes intcgr~ntes, porque isso im· 
porLaria uma desorganisaçilo dos ditos estabeleci· 
1nentos. · 

E' est:t a raziio do privilegio. 
A lei ile 2-1, •le Setembro de 1864 d~rogou esse 

privl!egio ent re!a~ão ás execu~ões hypothecarias. 
Corno sob~i>, ~onhorc~, nn reforma hypothecaria 

a r~z:lo jurídica foi sacrlllendn á ratão eeonomka . 
No tempo em que aquella lei se elallorou, Jlre· 

valec!n a convic~ão de que, cnLrc nós, niio r unccio
nara r egnlarmcn!ê o credito territorial por falta 
de uma boa le..; islação sobre hypothccas, e que, 
portanto, n~ reforma a f:uer convinha el'tlllr faoili · 
dade> que permitli>$CID oos mutuantes execuções 
ra)!idas c promtllo>. 

Foi por esse moth·o Q'le um gr«nde unmero·de 
dispostçües cons:~gradas pel~ s.1bedoria dos seculos 
foram expuugidas da refor m". A lei entregou, por 
assim dizer, o deveu o.• atado de pés e mãos ao 
credor, c, ncs:;., ordem d~ idé~s, o. privilegio de 
que trntamos !'oi in.nnolodo, porque emendeu-se 
que elle importava ~a diffiouldade. 

A primeira parte do artigo contt!m, se assim me 
posso exprimir, um trwismo leg isiDtlvo. 

Se siio penhorados o predío c as suas partes in· 
tegrantes e se :;ão arrematados, não lia necessidade . 
do privHegto. O privilegio ~ó surge q uando não á 
possível arrematar o estaueleeimento intei~o, mas 
que se tetn de arrematar l lguma ou :J.lg u uws das 
partes integrantes. 

E' estn ·a hypothesc do ar~. L • d o projeC!o nli-' 
ne~r. 

Diz no tereelro periodo o pro}ec«> q ue re não 
houver arrematante, ou se não convier ás partes n 
adjudicacão, então poderá ter Jogar n desmembrn
f!o; m:is o privilegio !oi creado justamente JMra 
Jmpedir a uesmembra~.ão nos cn"'JS em que não 
Cosse possível a arrematação do estabelecimento 
inleiro. 

A.Sint pois o projecto Inata o prhilegio, isto é, 
no memento em que o privileg-io é u ece>sorio, 
diz o projecto, terá Ioga r 3 desmembraçii;o. 

O Sn .. AFFONSO CEI.So:-É is.w que eu iicho bont 
na lei. · 

O Sn. L.I.FAYETI'l< (i"inidro da jt<Siica) : - En· 
!fio seria mais simples dizer-sa francarnente : :Dr~ 
abolido o privilegio. . -. . . .. ' 

Ainda ma i~ : ha.aqui uma innovaçiio, para a qnal 
n:io descubro razão. 

Diz o projcclo •SO não convier ás partes a 
adjudicação• ... A adjudicação por su:1 natureza ô 
sempre forçada; tanto que ha um obatímenlo de 
tantos por cento do Y3lor do objecto, abatimento 
que é, na phrase dos ju1·isconsultos, uma compcn
S:lção ~ concção. . 

Entrct.~nto o projeelo faz depender da vontade 
dns partes a adjudicação. 

QU<ll a rru:ITo de direito, qu.1! a utilidade por que 
nas ~xccncõcs dos cstnbclecimentos rurnes e fabris 
a ;uijudicação não lm de ser rorçad~, mas bn dr. 
depender da vontade das p~rtes 'f . 

i\ão descubro r.~Ziio nem juridica nem d•> ulili· 
· ifu~e para UJJ> alvitre tal. . 

Todayia devo dizer-vos que o art. :1. • tem uma 
dispo~ição q ue me pareoe aceilavel . 

A pr~Lica dn doutrina da lei de ! <i de Setembro 
de i869 trouxe de facto a desmembração dos es
cravos nas e~ecnçües dos predios rurae.s, desmem
bra~ão que fere o privilegio . 

CÕmo sabeis, a arremata~iío dos escravos foi 
substituída pelo systema das propostas, e, realizan
do-se a vend:J. judicial pcl~s p1-upostas, ó possivel 
que os escrttvos venham a ser adquiridos por pe~
~ que nfoo tenham arremt~tado os. bens immo· 
veis. . 

O projeeto, que~ ach~ em discussão, é destinado 
a regular o a!ludidO prh·He:;io, mas devo notar
,·os que, entre o Jla!'ecer daeommiss:Io e o art. 
J.• h~ a mais format contradie~oo. 

X o parecer se reemlhece a utilidade do privilegio, · 
se reconhece que q'lle ' deve ser desea>olvido, ~e 
dl.z: que \"ai ser regn~ado de um.1 maneira a se torna.r 

· B isto wn resultado pr:~tico <k< lei que talvez não 
esth-esse nn intenr.üo do legislador . 

O projecto estabelece uma providencia para este 
c.tSO no sentido de manter o privilegio, isto é, 
sempre que ('() tratar de arrematar um estabeleci· 
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menta e que a arremawçiio comprehenda escravos, 
nessa hypothese, a arrematação, tanto do predlo 
como dos eserJvos, se fará pelo modo pratico esta
belecido na lei de !5 de Setembro de 1869. 

Esta disposiçiio parece-me justa. 
O paragraplto uni co do projecto contém disposição 

(!Ue nunca poderia constituir matería delle, porque 
envolve uoutrin~ que não teJU ligução :~.lguma com 
.a disposição do art. i.• 

poder executivo que fixa as forças de terrn para o 
anuo financeiro de :1879-tSSO, e lêr o rel:l· 
torio do ministerio· a seu c:~rgo, o Sr. presidente 
nomeia p:1rn a cornmissão que tem de · recebei-o 
os Srs. Dantas, Flores, Florcneio de Abreu, 
Franklin Daria, Marco!ino !lfoura e Francisco 
Sodré. · 

Introduzido o Sr. ministro com as formnlidades 
do estylo, toma assento ro mesa :i direila do 
Sr. presidente, e lê o seguinte: O p~ragrapllo uníco es<abelece o seguinte: que 

não é admi;sivel a adjudiea~ão nas execuções pro-
movidas pelas socicdndes de credito real. A razão Augustos' e dignissimos senhores representantes 
que o parecer d:i e, que n acqmsição de immoveis da nação. 
não está na inuole e natureza desses estabeleci-~ d · 1 
mentos, porquanto elles M:o destinados a emprestar Em cumprimento o preceito constituciona ' e. 
dinheiro, e não tem por otjecto ~dquirir proprie- de ordem de Sua Magestadc o Imperador, venho 
dades immoveis. . apresentar-vos a seguinte 

Estabelece o citado p:u"llgropbo qtle se procederá PRoPos~A. 
:i uov;'l avaliação devendo o predio ser de novo 
submettido :i praca por essa nova a\·aliação. 

Este paragrapho me parece absolntamente ina
ceitavel.· 

A nz5o dada no parecer nlio procede. O facto de 
:s~r um pre_dio adjudic•do á uma sociedade de ere· 
dtto real nao lhe muda ~ ·natureza. A SOc1edado de 
credito real a todo tempo, na occasiiio mais oppor· 
tu na e mais conveniente, poderá vender esse pre· 
dio, e convertel-o em dinheiro, como fnem outros 
.estabelecimentos de credito e os proprios parti
cul~res que, na cobrança i udicü.tria de suas ~i ~'idas, 
recebem bens por Jdjudicaçõ'*· 

ObserYarei mais que o projecto o5o diz se se fará 
trio sómente urna segunda avaliação; mas. pelo 
modo porque elle se exprime, parece admittir tan
tas avaliações quantas sejam nece>sjrias para tornar 
possivel acarrernalação. 

A primeirn avaliacão, como sabeis, é feita por 
louvados ela confianÇa das 11artes e deve (é pre· 
sumpçiio da lei) representar o preço corrente na 
occasião. Pó de ser que a a rrennração n1io tenlla 
lagar. uõo porque o bem não valha o preço que 
lhe foi dado, mas porque, por uma razão acciden
tal, como por exemplo se as pessoas, que podiam 
concorr~r ú praca, nnr]nella occasiõo, não di~po
nham deeapit.1es. Assim que: uma segunda ava
liação tende a diminuir o justo valor do J.li'edio; 
uma terceira ~valiaç.iio ainda o diminuíra mais. 

O Sa. F. Sonni>:- E sempre em prejuizo do 
·executado. 

O Sa. L.\F.\)1ITT.E (ministre da justiça): -:-Não 
descubro ra2ão flUa isto. Pareee-mc qne a let, que 
autorizou a fundação das socíedMles de credito 
.agricola, teve maiz em mente o interesse dos mu
tuaxlos do que o dos mutuantes; no emtanto, essa 
disposição da lei sacrifica o mutuario aos interesses 
do mutuante. Pelo menos, deve enteniler-se que a 
lei tratou com perfeita ig-naldade, tanto um como 
outros; no em tanto, por essa disposição o devedor é 
prejudicado em bem da soei eu ade de credito real. 
Assim, pois, penso que este artigo Dão deve ser 
adaptado. . · . • · 

Mas -reconheço a necessidade de regular-se de 
uma man~ira conveniente o privilegio da integri
dade dos estabelecimentos ruroes e fabris; ruio me 
opponho, portanto, a que o projecto passe em pri
meira discussão. Na segunda me eomprometto a 
o1ferecer 1llil prejecto substitutivo (mu-ito IJem). 

Acbando-se na sala immediata o Sr. ministro 
da guerra, que vem apresentar a proposta do 

Art. L• A5; forças de terra para o auno finan· 
ceiro de 1!379 a iSSO constarão ; 

§ i . • Dos officiaes das differentes classes do 
quadro do exército. 

§. 2. • De 15.000 praças de pret em circum
St!\!~Cia> ordinarias, e de 30.000 em circumstancias 
eJ>:traordinarias. Estas for~as serUo completadas 
na fórma da Lei n. 2356 de 26 de Setembro de 
:1.87~ . 

§ 3. • Das companhias de deposito e de apr en· 
dizes artilheiros, não excedendo de LOOO pratas. 

Art . 2. • O premio para· os voluntarios será de 
400$000, e para os engajados de 500,5000, pago em 
tres prestações, sendo o dos segundos propor
cional ao tempo pelo qnal de n ovo s e engaJarem 
nos termos do art. 2. • da Lei n. 2623 de :1.3 de 
Setembro de i875. 

~ L• Os voluntarios perceberão, emquanter fo
rem praças de pret, mais uma g rat ificação igual 
á metade do soldo de primeira praça, conforme a 
arma em que servirem; os eng~jados perceberão 
mais uma gratificação i~ual n.o soldo de pruneim 
pra~a, e wmbem segunao a arma em que ser
virem. 

§ S!. • Quando forem escusos do s erviço se lhes 
concederá nas colouias mili tbres ou de uacionaes 
um prazo de terras de !08,900 metros quadrados. 

-~ a. • A importancia da contribuição Jl~cuniaria,. 
de qlj.e trata o art. 1. • § L • n. 7 da Le1 de 26 de 
Setembro de i87lo., será-de 1:000$000. 

Art. 3. • Ficam r evogadas ao disposições em 
contrario. · 

Palacio do Rio de Janeiro em !8 de Dazembr9 
de 1878 • 

MA.ROIJJ!Z DO• HERVAL. 

O Sr. Presidente declara que a camara tomará 
na devida consideração a proposta do poder execu
tivo, :t qual é remettiila :i. commissão de marinba e 
guerra. 

Passando o Sr. ministro da guerra para o ladi) 
esq ucrdo do Sr. presidente, lê o relatorio da re
partição a seu cargo. Findo a leitura, r etira-se com 
as mesmas formalidades cor~ '.que enlrára, s endo o 
relataria remettidc,á commissjio de orçamento. 

O Sr. presidente diz que, rachando-se na sala 
immediata o ministerio qne ; vem apresent.al" o 
seu programma, intenompe b. discussão do pro-
jeeto n. i2ã. , 

Entram no salão os membros do millisterio e 
oeeupam os respectivos lagares. 
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P!IOGn.~!>l~:.\ DO li!:<lSTEIUO. tranqui!Úsador; S~ não COnseguirmo~ sfToo~uar a 
r cforllla eleitoral pelo systema da ele<yao dm!_Cta . 

O Sr. Cantiant~iio de Sinimbú (prt$Í· A missão que m6 roi.confiad~ tornara-se a•nda 
dente do c~Jn.Scll<o iJ.e mí11i$lros) : - Em obser,•an~ia mais dilficil de desempenhar, pOriJne então estava 
das praticas parlomMtares e em hom~nngcm d~vida dispersa a camorn dos Srs. deputados c ochava.m·~C 
·ao respeito o consideração que tributamos a · ca· ausentes muitos dos meus amigos, de quem podr.a 
mara dos Srs . deputados, comparec,emos P,erante tomar conselho. Vi-me, portamo, for~.;~do a tomar 
ell'l Jl<lra cxplícnr o modo por que fot organtt~do o a responsabilidade ·de resolver por mim só, con· 
minfsterio actual. . . Ji:indo que niio me faltariam clles com o se u apoio 

A cnmara sabe os mottvo, que rletermmaram e concurso. 
(por serem !3ctos jã publicados) :1 dcmiss:io ou re- Poderiamos seguir um dos dons cam.inbos, pua 
ttrado. do ministerio de !!5 de lunbo. ~do .c co· reali~ar a elei<;ao directa por meio d., umalCI ardi· 
nhecido P.sle facto, cabe-me o dever de !nle!rar n nnria, ou mediante rerorma constitucional. 
camara C.us Srs. deputados sobre a orp.ntsaçao do · Creio que o partido1 de convH:ções sinceras, c 
minisLerio que tenho n honra ile pres,dn·. I que está persuadido o~ r.ecessidi1de de executar 

Teriam os llontem mesmo de,;empenbadu este uma idta como meio üo tornar pratitllvel o sys· 
d•ver se não !ôra. a circumstancia de não tet· havidO tema represenl:ltivo, não de•e razer questão de 
""ssão e de esl:lrmos occupauos no seM-do; mas fól"mas. · 
hoje apressamo-nos em vir satisfaz~l-o. \ Acrcreentarei mais, que, pelo conhecimento que 

Sr. presi<lente, no .r:. in L • de Ja~etro do corrente , tinb:i das opiniões mnmfcs~"das no senado P<!r 
anno, achava-me a~nte desta curte, r,l.lllndo rn· 1 diversos membros do part•do conscn·ador, sabta 
cubi um teleg,·amma eo illustrc Sr. Duque do \ que muitos votaYam pela reforma eleitoral, pre
Caxias transmlttil!do-mc, da parte de Sua Ma~:e~- cedendo a da constitnic;ão. · 
tade, ordem para, comparecer lllll sua angasl:l pre· Entendi, pois, que, tral:lndo-se de·uma medida 
scnça. Súmente··no dia :1 pude e~ecut~•· ~ssu ord~m. da maior impo•·t~ti.Ci~.' QI!-B _interes,;a tfin de perto 
Nessa dia !"ai ao pa~o de S. Clmsto':ao e de :;u~ ao futuro dos nossas mstlt!llçiles, de uma 1·eforma 
Ma~estadc r "ccbi a honrosn incurubcoeta de fort:wr destinada a garantir o exercicill dos direitos poli-
o novo minist.erio . . . tir.os de todos os cidadãos e assim firmar a verda· 

Sna M~~cst:Jde tendo rccor:hectdo,n op po~tnm· deira bilse do ~ystema rer)re~elitatiyo, deyia resal· 
dadede ;,e fazer a reform~ eleitoral dJ~~cl~, mfor· var t.."'dos·os cscrupulos e snJOlilat" a·eonsciencmdos 
mado _da opiuiã'! do pail, qne não vê lloje nts<o uma qU§ podem, con~rrer comnoseo para a su~ r.eali· 
quesmo de parttdo, mas de mteresse -geral, " depoiS I taçao; e fo1 precisamente o 411e aconselhei a co· 
de om•idos os prcsid"l:'<CS do senado 0 da c:m,w.ra rõa. - .. . : 
dos deputado.;, entcndcll, e no. me a J?arc~er IDU1 lo· · o pragramma do míniwwío é ja· conhecido : 
gicamente, que devia c;~be~ ':l !·cah~at;::~o de!i~" rc- l cvnslll >la fal ia do tbronc;; e pna elfectual-o empe· 
forma ao pni·tido qu e p n metro. " .rcclrstou, e 1 nbaremos todos os nossos esforços, afim de que, 
sempre sustentou como ponto pnuCJp:tl llol ~ ! em breve, sejn satisfeita a vontade n~cion•!:: . 
programm~. • _ . • -

Rom·odo com a co~t~ança da coru:t~ . . 11ao pod<n l o Sr. Silveira rua .. ti~al! (milt~tro da (a· 
d~onb.~ nem a ddli·:uldndc ~n m•~s.•o q~ m<~ \ .::en~) :-Fui membro d~ P<!Ssndn legtslalllr<t, rc· 
era mcumb<da, nem as ~tD.YCS c•rc~m>.~iu!Jl:ls em • presc~.tantc da opinião ltberal · e se era no porla
q~e se ::cllav~ .no~so J13 iZ. Elttendt, ;1orcu!! que! menta opposição, era na minha'proviucia maio~·ía. 
nao d·e~··a declmar •lcssa hon!"• porque. nao, m~. · JUI"'I>-lllC obri!!ado neste momento solemne a dizer 
parece licito a nenhum cubdao recu.<:~ r a coroa os ! · al!rlimas .11ala~ras para explicar a razão por que 
seus S;CT\'i~o~, qn:t_ndo cn~cnee que elles podem ser ( fa~o parle do actual ministerio. 
provMosos a c~ usa pubhca. . . · , () noln·e presidente do conselho acaba de expur· 

Trol:lva-se nlcm ilisso d~ uma tdcm ~JC!a quo! ~u, 1 vo~. senhores. os motivos que o le,,•aram a or:;a· 
como todos os me:us !lm!:;:os ~mha .• cmprll .. p.o- ~ nisnr e.<tc ~biuc!e ; eu devo dize~· VOS porqu'! 
pugnado com a m:uor J.nststenc<n ; c mcorr~J 1a em aeeltei 0 honroso convite que por :;. Ex. me fot 
grave r~sponsabilillnde .se, nohnn~c _gcc"s~ao op· feito. 
porluna pn:l promover sua realuaçao, a tsso me s. Ex. era 0 homem indicado pelo parli.do l!boral, 
negasse. . . . . para o~ganisador do seu primen·o mtmsterio, era 
. No desempct:tho desta tnef::_ conVIde.! .O~ d!s· · 0 residente eleito do C\ub dn Refo!"Illa, da Cf?}!l· 
11~ctos cavall)c'ro$· que ·cmnpu_!lm o .mmts.çrto. ·mfssão centi'<ll e:~:ecunva, e, em todas as oceasJoes 
Nuo careço dizer quem cllcs S>•?, !JOIS o patz os. no senodo e camo.ra dos Srs. deputado~, er~ por 
conhece pelos :;eus alto3 merec<mcntos e pelos ·seu~ correli"ionarios indi"i:ado como dtrector do 
relcvantês set·,·iços que tooos lhe têm Jlrest.,do · • ariido ( ApÕiados). " 

Aceitando este encarg-o, nossa confiança estu P· Poi port:Jnto muito rcgu1armento escolhido 
depositada no p~r!?me~to. . . . . pela ~orôn pnrn Ínaugur~r a s it11:1r.ão liberal. · · 

.(:; como a clÇI~ao ~llrecta e ~\ prn~ctplo ; com· Nesta nova organisaç!io ministerial, ou antes· 
mum entre o mmtslerto e a rcpre.entaçao nac.onal, nesta mudança de situar.ao se praticaram os grandes 
prineip~!mcnte ~ camnra do~ Sr~.. c!~tJUtndos, princípios que regeiÚ o ~yslema represéntati..-o, 
cstaows per~uadulo~ .de que elln, Jnsp•rando-se 0 n:1o poderia ~r-se jámais mudança politica .!!o 
em verdade<ro }Jatr'.O!tsmo. com o seu . poderoso . Imperio, se a Corôa niio a realizasse !lm oceas1a0 
concurso, ll~ de facJht.:lr a tarefa, t;Sfor~;~udo-se . como a que apresentou-se: governana perpetua· 
parn que S.CJa realidade o que t~m Sldo ate agora mllnte 0 partido conservador, nté ser preeipit.ado 
nlvo c~nsta_nte de nossas aspiraçucs. . do poder pe\o impui:>O da revolução . (.Apoiad<Ja). 

Creto Il:tO haver Deste patZ quem dcseonlleça . • .; . · d · • 
que nas cireumsl.ancias acluDes com as pt"Ovas O pt:cstdentc do conselho c o dcposJtarlO . a con 
repétidas que temos tido as nossas instituições não ibnçn da Corôa, resume e in si o pensamentf. po· 
podeu\ =relmr com sêgurança para um futuro litico do ministerio, P:lr.\ fater parte do qua cba· 

.... u.-roJI.o r. 
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ma livremente os homens que podem coadjuvai-o 
no proposito de traduzir em leis as meuidas que 
proJ<le!a. ·Desde que desapparcce o presidente do 
conselho, nenhum dos membros do governo por 
elle convidado póde julgar-se com direito a un· 
põr-se á ~on~ança, ~a Corõa, e continuar a política 
que o llrliDetro mmtstro representa.va. 

O proprio Sr. Barão úe Cotegipc e seus colle· 
gns, assim o entenderam e na carta collecll'\"a ao pre
sidente do conselho dirigida declararam : Outro 
llão podia ser "j!(l!"tanto o procedimmto, porquanto 
enter.do qtuJ a demissão do prtsitente d? ccu.s~l~, 
11iio $CIIdO t"t!Ultado /k um COll{liCIO 710 &elO do m 1111$· 
terio, traz neus/1/JrW.mentc COIII.$igo a muda.nço. de 
politiaa • . 

O quo ~dmira é, gne S. E:t., contra o que escreve 
na carta ao Duque de C~xias, quizesse mais tarde 
sul!.repticiamente substituir-se ao presidente do 
conselho, e continuar a gercncia dos negocias tJU· 
lllieos, como se vê da carta de Sua Magestade o Im
perador ( Apoiados) . 

Cabiu muito regularmente o g:lbinete de :!5 de 
Junho, porque a confiança., que -a Cor ôa deposilára 
no presidente do con...<e!ho, não declarou passar a 
nenhum de seus col!egas. 

Mas, perguntam os senadores opposíeionistas 
admirados, como se mudou a situaçiio politíea 
contra uma qwsi unanimidade -t:onservadora no 
p.tr!amento ! J.ludou-se ainda muito regularmente 
em ltomenagem oo principio de soberania da opi· 
nião, que nem sempre e (relmente representada pela 
nUiiorw da camara. 

Não é tão gmnde novida.d~, como parece aos 
-velhos parlamentares do selltldo. que uma poiitica, 
que tem maioria na canJara, seja substituída por 
outra, que tenha a maioria na naç<io (Apoiados). 

Os partidos só vão legitimamente no pod~r, quan
do os pr incípios que profess"m são abraçado~ pela 
opinião publica (_4.poia.do$). 

Quem ptíde ànviúar que sempre foi a eleiçtio 
directn um ponto principal, um artigo flmd~
mental da escol~ liberal ? D<•sde <JUC n ossos ad ver
sarias se comJlenetraram que esta idé~ estava 
victoriosa, não deviam 11rocuror realizai-a, sem 
sacrificar o patriotismo ao egoísmo do se man
terem no governo, excluindo systemnlic:unente 
dos couselhos da Cori>:. os pi·opugnnflorcs da id>.a. 

O patriotismo nconscillava-lht>S, de.<do •1110 reco
nheceram '!Ue a mniurio da naç-ão quer in a ddçlio 
dirccl:l, t:"Eregar o poder aos lillcraes eu• 1101He 
da. lealdade devid• :10 Imjl"rador e em holii<!IUU)em 
ci pureza do sy$temo. constitw:io11al. Não o fnzeudo 
sacrificaram a seus intercs..<cs inilividuaes os 
grandes direitos da pntrin. 

Senhor, dev1am di~er a Sllll Ma:,reslllde, a idén 
liber:ll está triumph:mtc, é a vez de nossos adver· 
sarios ( Apoin.dos). 

Niio o lizeram, e por haverem provado pouco 
patriotismo, ni'io tinham direito de obrigar a Co-
rôa a conservai-os. · 

~las o eleição directa lllmbem era aceita pelos 
conservadores, e tanto o presidente do senado, 
represent:lndo a maioria daqnella c~sa, como o 
pre_sid~ntc da cnmnra. electiva, representando a 
matOfl(\ desta, declarar:un que podiam obter d:ts 
r espccttvas camaras a decrela~.ão desse ~ystenw 
eleitoraL 

. Esta declaraçlio é a ruais formal condemnação do 
governo parlamentar por meio dos partidos -politi
cos, c anuis fia!!rante contradicção do' · chefe de 
facto do gabinete- de !!5 do Junho. 

Nessa data memoravel, quando estranhei-lhe a 
contradicr,.ão em que cabia o ruimstro com o senado r 
Barão de Cotegi pe, que poucos mezes antes julgava 
ameaçada a ordem publica e a monarchia no cami 
nho da subversão se não se decretasse a eleição dire
eta, elle então chamado para fazer a indireeta, 
responde!l-ID(}-Ó idéaliberaJ, os liberaes que a 
fnçnm (Apoiados). 

Conto, pois, se atreve S. Ex., a dizer-nos hoje, 
quo os conservadores estavam promptos a fazer 
essa reforma de que nunca cog-itaram 1 ( ApQia· 
dos) ·· 

ós homens politicos nada podem realizar, se não 
s:tbom congregar amigos c conquistar sect:uios 
(apoiados); e (Jara isso não basta intelligencia, é 
prceiso caracter, que sobr etudo se revela na eohe· 
rencia das idéas e na firmeza dos princípios 
(Apoiados). 

Não fabrico theorias ad hoc para explicar a mi
nha posição no lj.lbinete ; não sou um homem novo, 
que pela primeira ve% appareee na camara ; tenho 
nos annaes do pll!lamento vest ígios q ue nunca se 
apagar-lo {Apoin.dos). 

Folheando esses anoaes -posso mostrar, que antes 
de ser ministro, sustentei os p-: :Jeipios que agora 
pr atico. · 

Em ~ de Outubro do anuo passado dizia nesta 
cnsa : So houvesse verdadeiro regimen constitu
cional, os ministerios podiam modificar-se no 
mesmo partido, mas nunca mudar-se totalmente 
nos homens- c na politica. Ê isto uma illusão de 
O_P,tlea para embair o povo e desorganisar os par
lidos, fazendo que um realize, ou ~ntes, desnmure 
as idéas do outro; Um ministerio conservador, com 
maioria no parlamento, foi despedido pelo rei 
Leopoldo da Belgiea, que chamou a opposição, 
porque ftpr~sentou um prog-ranuna liberar, sendo 
conserva.dor ; em caso identieo Sír Robert Peel, · 
mais leal, mais patriota, mais homem de estado, 
re~ignou volunUtriamente o poder e lembrou· á 
rninha o chnrnadn de seus adversarios. 

Sonhares, o chefe do gabinete de Leopoldo r, 
verdadeiro typo de r ei constitucional, apresen
tou-lho um programma liberal. Se a nnção e:~:ige 
cssns medidas, voil chamar para realin l-as aquelles 
•!UC as sustcntnrnm ; não· hei de atirar em um 
&teep!e cluzsé, c pôr em perigo a monarchin que 
devo manter. O sabio rei Leopoldo chamou Ro
gier c dis...;olveu n cnmnr:t. 

O Senhor O. Pedro li procedeu, como se vê da 
imperinl eart:l, 1le um modo rigorosamente consti
tucional~ não crecu novidade, imitou o rei Leopoldo. 

Desl)eaiu o partido conservador ,que querin real i· 
zar a tdéa de seus adversaríos, c chamou os libe
.-ocs, 11 quem competin a responsabilidade dessa 
medida do seu programma politico. 

Que csperanç,as haveria para os Jiberaes se os 
conservadores sempre que uma idéa liberal ama 
durecesse se J!roposessem a reali%al -a 't 

·Julgar -se-hiam estrangeiros na patria, absoluta
mente proscriptos, c fatalmente procurariam, por 
meio du revolução e da víolencia, rebaver os 
direitos de que a Corôa os despojava . Ora a revo
lução, a desordem é a negação do systema repre · 
seutalivoi onde para todns as questües 1>e offe
ree!lm so uções pacificas (Apoiados). 

A citação que fez o Sr . Barão de Cotegipe, que 
em ~ de Junho não quiz ser 1\obert Peel minm, 
não é encta ~ Lord Joltn Rus~ell não organisou 
ministerío, porque eram por .desavenças -pessoaes 
incomp~tlve!s os dous chefeor"liberaes Grey e Pai· 
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mestron e Robert Peel com o apoio de Russell re· Podem injuri3r-nos·;·niio perdP-remos de vista o 
. or"anisÓu seu m ioisterio no sentido liberal, sendo· norte que nos guia; nossos actos eslão patentes aos 
lhê até cassado o diploma de membro da eamara olllos de todos, ex~minem, discutam, onde temos 
dos 11ommuns pela universidad~ de 01ford, onde a palav;ra pnr~ defender-nos, Os millicn;a!i~s, os 
0 1l0nserva\ivlsmo tmha seu tbrouo (Apoiado6}. banq!Ularos atiram-nos lnJ~nas pelos o. gao'?. que 

Se cahiu regularmente a situatão passada, se sub\'enetonam, porque a.ss•m. pensam que bao ~e 
l'egularmente comodeixeidemonstrado,surgia uma acabrunhar i!qUelle que entendeu que _no pa•z. 
nova para reálizar idélis •lo pro"ramma de meu onde ·as obrJgacões politlcas são igll:les, nuo póde o 
partido, qu~lauer que !o"'le a mi~ha repugl!ancla pobre fazer pela patrm o sacrifi.clo da vlda, e o rico 
por esta postção. que nunca a~p!re1 , e que so sus- recOS3r-se a _contr1bWr p:~ro 4• despczas do Esta~~ 
tentarei emqu:\lliC puder faze! -o de acoõrdo com I com 1111~ nugalf;a, das sobr:~s . dn sua mesa. Eis, 
os principias dn dignídnde .•. (Muito bem. Mtmí{tl· Sr. prestdente, a causa da grrla qu~ se leyanta 
taooes tias galerias.) contra o governo, que tomou ao ser•o a tarefa de 

· . . . - _..,. __ d de!enaer os interesses do Jlaiz. Os interesses fe • 
. O Sn. PnEsm!ll<TE ._- As gAiflr1115 _!1110 Pvw=~ ar ri !los lizer.un em todos os t cmpos mais ruído do 

s1guae~ de approva~.ao ou reprovaçao. que 0 bem "era!. ·.o 
O Sn. SILVErnA JILI.nTJNs (mini3tro da fa.zenda) Se o inte~esse priv~do vencer a causa publica 

.... teria de vencel·a, e ~.:eilei a pas:a, escabros~ que s ustentamos, ire mo~ tranquillos para o posto 
com missão, jul~do que me era_ isso aconselhado que o dever nos aconselhar, certos ~e encontrar na 
pelo dever de ~'trlot•smo, e pelo mtere>-se de man· histor1a louvores Jlara nosso procedimento. 
ter no futuro a minha t orça moral (Apoiados). Accusam-nos de um 11rog romma deticien\e; 

Com que d!reito bavia eu, depots de recusar a mas esses, que no' censur3m, niío distinguem entre 
po.$ta, censurar um minístro q ue podcrill respon· um. programma de partido c o programma de uma 
der-me: sessão lcgisl:ttiva. 

Callni-\'os; não JlllSSai> de um demolidor, de um Depois de passados tantos annos de systema re-
inceullmrio, que só tratais de destruir aquillo que pre:õ()ntativo, não so acha ainda este paiz desen· 
não és cap.u: de edificar l ganado de extensos rosario11 de promessas de r e· 

Não_, Sr. pre.>iuente I ~u era sineer~, quando.na J forntas, que nunca se realiza.m? O que fiZemos em 
ouostção exprtm~a as mmhas eonvtcçoJS, .e am•s.o 

1 
bem das idéas ~ uoss .. ptthdo no longo espaço 

de\'otado do presidente do consel11o, nao Julguet· de li nnnos ~ No emUinto um dos nossos censores 
me com direito de recus:~.r o seu co~~:vitc :. nssumit.. foi ministro e coryphw dessa situação. · · . 
responsabilidnde do governo mutto disposto a · o artigo pr incipal da nossa .rerormu ·a elciQiio 
uão imita~ o p~:•ad<?, n nã.o trilh~r .~ me5ma senda, ! d!recta; e que progr:>,IUllla póde ser majs elevado 
que .tem stdo até ho]e batida pelos ~ovcm~s. l\O que entregar ao pa•z a li.berdade elenoral quo 

Temos praticado illegalidades ? All!'umas, é ver-
1 

t o eixo; sobre o quill gyr.~ tod~ esb maehina im· 
dade. _ . . · ~ mensn do systema represen~IIYO? Quo outra re-

Nas tambem nao u uma theor~ de ~enslao, forma politlca roderlamos fazer alitr~ desta, que 
consultem-se nos annaes os meus discursos c ver- não viesse eivada do vicio dn oleição fnlseadn ? 
se-ha q ue, por muitos nnnos '.iOnsecn~'l'os em sem duvida, que eara reformar-se a legislaçiio, a 
opposiçãD; nunca neguei <~;o governo ~ di~e}to de cousa mais neeessam n fazer é uma representação 
colloear-se, dadas certas etrenmr.taa~•as, ac•ma dq naciono.l v.erd~deira, ~ssegurando-se dtrectamonte 
lei para sal v ar os interesses da patna. · ao cidadão a llberdade do voto. 

A condição·" q ue o faça franca:nente,. ~om van· V Me o que· succcdc hoje ; foi o que succedeu 
~gem do pai%, e assu~a a respous?blhdade do bontem. 'finlttunos uma c:.m~rn colli6rV:ldorn, 
aeto, apresentando-se a cam()l':l, pedmdo b&!l de quasi unanimo, mudou-se a situação politica e veio 
indemnidnde. uma cam:~ra liberal unanimc I · 

Os aclos que, sem autorisação legisl:!tiva, o f;:l· o paiz é ~mtmJ dn Ot'iniõo do minisrerio. 
binetc foi obrí:;ado pelas circiUIISI<lH&ilu a praticar, Os conSCI'Vadores dominüm o f(IZ.om eamuo unn-
ser-vos-hão 3{lrereutados,e Yereis que o mmistcrio, nime; dominnm os libcnes c uma camara unanimc 
se commetteu ilicgalldadcs, foi inspirado na.s CO!)· se apresenta. Isto Jtrovn at6 n cvidcncl~ n falsidade 
veniel)cias pubJie~. Se n~s condemnnt•úes, ]ama_•s do actwl systema de <lleição, porque nlio ha quem 
podei"<~ ser por m1probidaile I Outrot:mto nao desconheça, quo os dous 1•arlidos oxi~tcm maiS on 
poderiio di~er os ndv~rsuios que nos accusam, menos em todas as localidades. 
pois_pratiearmn illcga!Idades, que)?mais poderão Não pt)de, portanto, um ministerio liberal offe· 
JUStlllcar, fazendo orçamentos lic t•CJos e baJ;uiç~s tecer a seu partido melhor programma, do que 
fraudulentos, onde se occnltam em verbas nomi· a re31ização d3 eleição directa. 
naes despczas inoonressa..reis . lfas porque não o r:b.eis immcdiatamente, sem 

Ness:IS despe~as vão de envolta 'gratificações, reforma constitucional 't Por uma raz.ão muito 
presentes, bailes, imprensa. . • imprensa que do sim{lles porque temos constituição. 
minísterio 5 de_J~ne!ro nunea nzehell um real, Aind~ neste ponto não fabrico tbeoria c4 I.oc. 
e nos cobre de mJ ur1a, porque nao damos o que Discutindo esta ma teria por occasião da ultima 
niio é nosso ( J.poiaoos) •. • . · · refonna eleitoral, apresentei francamente minha 

Que Importe que nos lDJUflem.J . opinião a r espeito. . o pobre trob:llhadllr nas OCX:OSIOCS dl!!l.eelS larga . r I . . ' 
.:t. enxada 0 machado, a Couce para empunhar . Entendi ~ll!pre, .que are or_m.a e e~tonl 013 sen· 
~ corabi!Ía, a esllada ou a lança e dar a ·vida Mo da ei~IÇ<I.O direer:a, J?Odla·se fazer, ou pre~ 
pela patria; e nos, mim stros, coilocndos em t!ia cedendo re.orma conslltuclonal on sem ella, con 
elevada posiç.lío, eoll) os olhos fitos na glorta, forme o censo· . 
hnenws de recuar ante a grita descompassada dos l A conservar-se o ce_nso _actual do eleitor não ba 
deSP.Sílados, cujos interesses ferimos ? (Apoiados ; mister reforma con~t1tuc10n~l, porque nenhum_3 
mui!;)· bem, mtteto bem.) outra alter~.ão se fazia senão a dó nlllllcro de dc1· 
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toros, que seriam todo' aquei!C$, que tiVCS$COl. enpa.
cidade legal ;; or<1 o numero dr.. e)eitores é tnarcado 
por lei ordinari:<; nma lei ordinaria podia por tanto 
estender a todos cs.scs o direito eleitoral. O votante 
de>appareceria,porqueo seu \·o to ficava sem objecto; 
todo o cidadiio que tivesse cap~cidadc para ser elei
tor. o seria de facto e de direito. 

~Ias >i se tratasse de elevar ou diminuir o censo, 
u <:aso seria outro; dar-se-hia a caJJaCidadc, a quem 
a constituição negou,'ou tirar-se-lua a quem a eon
stituí~ào concedeu. Nesta hypothew era m1ster 
reforma d~ <:onstituição. · 

Como se h:io do entenilcr porem os liberaes no 
meio de tanta disparidnde de opiniües 1 uns que
rem o mesmo ecnso de ~leitor actnal, outros que
rem censo mais eleYado, e outros emfim querem 
abaixar o censo ao de simples vomntc. Qu..~l ha 
de ser o critel'io para decidir entre as tres opiniões 
di"lergentes? 

Ha do ser, 8r. pre"ideute, o <ato da maioria do 
parlamento, e neste caso, para que o parlamento 
~o:<S.1 ,·atar alioptando linemcnte nm Frincipio, 
é preciso que esteja habilitado pelos eleitores para 
poder reformnr a constituiçiio, se o julgar com·e
nient(l. (A.poiarlos. .~fui to bem.) 

De mais, afjnelles que julgam não S@ poder de
cretara.eleição di!·ect,, sem reforma un constituição, 
ainda que a qu,,iram não podem Yotar por ella, 
porque não podem votal-a rei ta po.eio ordinario. 

Ilfas ·aquelles que querem a eJci~õo direc\o, e en
tendem que a rodem decretar por lei ordinaria, o 
que lhe~ imp~de~ em trausa~ção com os mujgos, qne 
a decre!em tamb~ru por .-i~ de reforma comtitucio
nal, fazendo a-ssim desapparccer todos qs escru· 
pulos~ 

. É uma quest:lo de formula, Sr. ]lresidsntil, pe
quenina> que não se pódc levantar n altura de uma 
questão capaz de dil·irlit umn parciolidade poli!ir:n. 

E' da constituiçUo que a Coróa faz parte do poder 
legislativo, tem a snnc~ão. E' um dos tres elemen
tos, que concorrem para a f" e i tu ra da lei. A Coril~ 
tem portanto direito de te~· opinião ncB!a OUC$1o,o, 
onde üttcr-vem com o ,·o to. • 

Nilo 6 \lOis subsen·iencia a poder pe~ooal, como 
se quer fazer entcnaer, o ~ccõrdo em •zuo se ach::m 
o mínisterio c a Coru~ de fazer- ~e. mcdinn!c refor
ma comlituciona!, o rei 11~ clei,:.ão directa. 

O systema parlamentnt não eonÍj)Ol"ta o dominio 
~bsoluto de uma opinião ~obre tona~ as outra~~ 
esse dominio é o da dict~dura, o do dc~potismo; 
o srstcma par!Jmeul:lr é um "l's:em" de lr;msacçlio 
constante, e a mesma O]l(losição, aiada <!UO em 
insignific.tnte minoria, sabe corri::dr pdos tropeços 
que apresenta, pelas censuras </UC faz, os des
mando;; das mníorJ~~. que n:.o sabem conter-se 
nos justos limites da prudcncia. 

Admira-me a ígnorancia re.-elada no senado 
das praticas representnti1"as por parlam~ntares 
pro<eclos, que mais de uma vez l~m tido assento 
nos conselhos da Corôa. 

emendas llmbara~am a marcha d o governo, e máo 
sy-stema C de a1Jobr, cr~ar embaraços. e sorpre:::as 
a sêus amigos. 

Se sois governista. consultai ~'O$SOS anligos. en
tendci-yos com elles, otret·ecei-lh cs vossas id~as, 
sacrificai vossa· capacidade, <osso amor proprio :l 
gloria d.O governa que sustentais em n ome do vosso 
partido, para proveito da vos:;a palria. 

O direito de iniciatativa uo·)mrlamento é para 
evitar o entorpecimento da mar~hu dos negocies 
publicos ; ~ ruais um n1eio í!e carri,::dr- (1S erros ; 
1nas jsso tudo ê censura, e tnda a c'ensnra é appasi
{Uo ; os tlcpntailos que apoinm o goYerno en. 
tendem-se pa;-ticularmenl<l com seu$ amigos, não 
emp-:regnm iso~ndos meio~ que não deix::un de vro
du~ir qucbr:• dú força moral. 

Não é portanto d~ea iroso, antes é re.~ular que o · 
goYerno pelos seus membros depu ta dos inicie na 
<;aCuara a ref~:rma coustiluciunal. 

Admir:t que un1 parlam~ntar provecto eomo c 
o Sr. Barão de Cotcgipe, sinta por tão ponca cousa 
subir-lhe ús faces o rubor! 

Não é meilGS de admimr.senho:-c;, -ver a d ureza 
com que nos «COlhem,' COm que insult3m UOSSU$ 
actos, aquellcs que ainda ha uous cl.ias, comnosco 
coHabora.vnm ... nos~os corr~sponsave!s, na. :trlnl inl~
traçüo. Se este gov~rno é cl"iminoso p~ra aquelles 
que oté pou~os dias com ellc collabo1·aram, o que 
s,lo clles senão réos confessos~ 

O Sn. GALmxo IJAS NE\'ES :-N"ão npoindo. o 
Sr. Silveira Lobo lw de explicar. s'e Y. Ex. Il<ln sa 
que tem nqui servos da Gleba está engan ado. Está 
preparando theoria ..... (SusSt<rro). 

OSn. SrLVEII\A 1L\J\TI!I"s (mini$11"0 da fa=~nàa) :
Eu não estou desarrasoando; e ded a•·o, que aquelles 
que ate agora callabornram co:nnosco na ndmínis
t!"ac.ão, e nos julguem criminosos, n ão têm defesa ... 

O Sn. GALDIXO nAs Nni"'RS : - Collaboraro.m em 
boa fé. 

O S~t. i>ILYE1nA llhm·Ixs (minisii'O da (a:;enda) ... 
do seu procedi menlo ]Jnssatlo. 

0 Sn. G.U.l>IXII DA~ NRY!lS:- 0 Sr. Silveirn 
Loho "ollahorou com Y. E:»., em hoa r~. c tem um 
p .. ~s;ado tio honrQ~O como V. Ex. (Sussurro) . 

0 Sn. Slf.Yr-;ll\.\ ~f.l.n'l'I:;~ ( lliÜIÍ.Iti'O da f~.:;enda-) : 
-nos innoccntcs é o reino dos céos. 

0 Sl\. G.-\I.IJI.\"0 n.-\S X:&YE>: -0 Sr. Silveira 
Lobo ê um di~n) co-re!ig-ionario c tle todos os 
tempos . _.,_w nquí V. Ex. foi muito bem, ~parte· 
alguns sophismas. 

(Ila Olttros aparte$. SussU-l't'O.) 

0 SII. SIL"I'ElR.\ MARTr;<S (mitlistro d4 fa:;cnda) : 
-Se :1lguem.póde fallar om nolM de um partido, 
sou cu. 

0 Sn . .SERGIO DE CASTIIO :-Como eu. 

VozEs :- Como t od os que aqni estamos. 

Estran\ln·se, que o governo fa.l!e em reforma 0_ Sn. SILYEIR.\ ~~ARti:OS_(ministro_ da fazenda) : 
eonst1tucwnal; 11orque se dcsautora a eam~ra que -Srm, a c~maro e unamm~, depoiS q ue levan
tem nisto a inie•ativn . . , to.u-se o gabmete de S do JanCJrQ ; eu, no domínio 

. T~!,mllom niioé, senhores, uma theoria arl !toe. Na 1 ~os ~on~erva·l\)rcs, em duas le~is l~turas e_ons,ecu-
sessao J>ass:<da eu dizia ao meti colle~a e amigo, o I tl>as, VIm ~q_myor grande malona d e 'i Otos dos 
~r. Andrade Figueira, ·então um dos mai$ dis- me~s conc.dailiios. 
tmc~s representante~ da pru<ineia do Ilio de 1 v ozxs:- E nos tan1bem. 
!:metro, quando <presentava emendas ao orça- O Sn. GALDINo D.~s NE\"ES:- Apoiado, e foi 
menta: não tende' d1reJto de apr~>entar emcnd.as, o Sr. Sil-veira Lobo quem nos ruandou. aqui (Olt! 
dech\rando-vos ao mesmo tempo ~'Ovcrnista . E•sm; OI!!) pela sua forr;.:. moral. 
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O Sn. SlLVElnA lllAitTIKS (milti:tro da fa::mda):- 1 O Sn. M .,nT,,.-1!;, c.,>wos :·-Peço " p~lavr-1. 
Então não foi a maioria. l o Sn. SJ.:nGJO nr c.,s-rn" : - Isto é uma ameaça 

O Sn. ~hRTIO\"llo C.~l.u.•os:-.:\. eleição d.o Sr. e nllo nos Importamos com amea~.:ls. Não somos 
Galdino Neves é tão boa como a minha é tão homens que se deixem lewH:-JtOr 3meat;as; V. EJC., 
boa como :1 do nobre minfstro. ' q:ue nos eop.he~e perfeillimente, s:Jbe úislo. 

o Sn. Str.\'2lRA~Lut.TIXS(1ni>li•troda(a:enda):- (Ha outt·os apartes e o·s ... presidente· r eclama 
Cotno a minha n~o. attm;ifo.) 

O Sn. l\L~nrrx»o CJ.ltPos :-A de[lut.?.çiTo do ~!i nas O Sn. SJLVEtn~ UAnTl~> (minish·o da faz enda) : 
ó tüo bem eleita, como a do 1\io Grande; e ~e -Quem fez aqut ameaça~ 
Y. Ex. me convencer. de que roi o governo que O 'systema eomtilucioual tem suns l ~!s, m~s eu 
nos fez deputatl.o>, V. Ex. receber{! o meu di- \ jamais ~cncorrerel pára a dissolução de uma ca
ploma hoje mesmo. (Muito bem\) . • . ·. m:n·a dos n\olls corrdir;ionari r,s [)()liticos, a nijo ser 

O Sa. StLVEIRAlL\RTIKs (mini$1!"o du./a;ellda.}:- por uar-se luta entre ~enado c camam, par:I JlOdcr 
Não disse que o .,-o vem o tinha eleito. resolver-se '!llna quest:~o. . . . 

. ~ _ · . Sr. pres>dcnte .• nunc:~ lonec• ~ ;:tm:us lan-
. O Sn. ~AI\1'Jl\!lO C ,UII.'O>: - . • • e a pronncla çarei minhas paixões e meus interesses indi,•i·' 

respondera a .., V: Ex. se -~legeu ;J]zu;u recom· duacs na balnn<;a, onde se lJezam os grandes iu te· 
.mendado do "o~eruo. ou . c elegeu O• seus re· re•sesdo Est3do. ("l poiado· 'tnuitobcm' 
prescnt~ntes. • . • > • " 

Vozts :-l!uiw bem. O Sn.. GJU.Dtl<O D"-S NEv'ES '-:-~credlW.mos. 
O Sl\. SU .. VEJRA M.<nTINS (l1uni$lro da (aunda.) :- O Sn. StL'VE!n.\ ~hn-rn;s (muu..•tro _da (a:::tllda) : 

~ão disse que 0 governo tinha eleito deputádos, -0 meu lo~ r fora do ~ode: esw ass•gnalndo. 
o goveriio !Oi absolutam~nte neutra! na. eleit;.ão, UM Sn. DEl'ITTADO :-Ia esta 1\a mals tempo. 
mas :úllrmo que n:1 situaÇão passada, com exeepção O Ss . SJLVJ<lliA :1!hnn~s (minútro da (aze•Ida) ; 
dos de[lutados do Rio Grande, só > i deputados do - Se nos substituir um govsuo, CjU!l tenl1a :~.~. 
terço. mesmas idéas que professo, ·e os mesmos intuitos 

O Sn. _MA11TI'>'1Io CA:;u>os:-o E~pirito-Santo o que i~spiram ~cu;; dis;inc:os cc_l!cr;as, sentu-
mosh·a. · .r..'le·llet nosJJancos d:'l maJOtl~, auxmando-o com o 

O Sll. SnvEm.~ M.\RnNs (1l>i>>istro da{a::mda}:-. meu voto e sam n~nhun!~_p•etençlin ~n<!ivi~uo!, oo 
M o. é uma maehinu constitui da por tal rürma que, desempenho_ de ~u'\ ms~~·o , se .e.,Utr cammll? ·. 
IDUl!O embora o gOverno · ccntral seJa neutrO CO!UO dJC'crentet RUO bel de r~.~ ~r para 1ll!Cita .::asa, ~Ç>-
foi a machina funcciona dn mesma mane·r··· con tente uos meus amt,.,.>~, he1 de ctlllll!rtr rei!,., lO· 6 b. d d d ~ · - 1 ·-· • • s3menle o meu dever, hei de sentar-me nos bancos 
de {/0\

1c eput~ 0 c 1 {mas, que nao "'0 conilcce d:1 opposl~.ão, censurar-lhe as fallas, cor~igir-lhe os 
l · · · · . . ; rros, e fa~er tudo quanto em miln cot!br-1 pnrn o 

O Sn. ~L'-liTJNIIo CA:>t~os :-Apo>a<lo. melhora!Dento üa ruinha patria. ' 
O Sn. Sl~~'llm.I.MAI\TIXS (ministro lia fazenda) ... .Ainda que não occup~ lagar na camar<~, restar -

S<l~ perf~H"mente, qu.e não preci;,o d~ procurar ule-ha, Sr. presidentB, a imprensa c :1. fé inqnebmn
po>tção no ministerio. lave! na minha glorias~ terra, onde tudo se har-

0 Su. MAnn:ooHo CA!>IPOS E our!tOs .. SENHonr.s: - rnonl>a, pelo po_triotismo espontanco que liga 
Apoiado. · homens votados a grande causa da hbercladc . 

_O Sn. SILVEIRA MAnnNs (ministro da.(azenda):- VozES :-Como.todas 3S provirici~s do Imperio.-
Nmg-uem. rnnis tio que o nobre deputMo cou !Ieco, O Sn. DANTAS :-Todas ~s pr ovíncias fazetn a 
Sr. lJtes1de~te,_a :wersão que tenho ás posi•;~s mesma cousa (Apoiados). 
elevad3.S, p rmct!l:l.lmente a que neste momento o sn. SILVEIRA lll.umNs (ministro da (aze!tda):-
occupo. • · · · Não contesto nada disto, ncmprt)judico a nenhuma 

O Sn. 2\LU\rz:t~~o CAMPOs :-Apoiado. provinein quando !alio dn Jllinll_a. 
O Sn. StLVtii\A MAnTJN> (ministro dafct.:etufa):- DeV? ~er_, Sr:.,pr~idcnt~~, que o progrnmma <1:1: 

..... e :1 q ue só me resigno pelo dever quo niio um mmtStetto 11ao c !l _pro:;r<tmnm de um parh· 
posso deix~r de cumprir. · ~o, e nem todos_ os numstros pro r,-ssam ?S mo,;m~s 

O Sn. M.urrtl<no c.mPOS: _E a oecup.' com 1d~ns em rcla~ao nos POJ!toS,, Qae nuo fCtZcm 
·tanto merecimento, como aqnelles que a ll!nt occu- ob)ecto do programm_a nnnist~mal. . . 
p3do com maior m erecimento ne·t ,_,.2 r A., . Uma ~~s reform~;- qnc se me antolll~m m~· 
dos) • e ...,., •· ,....za. uecessar1as nosLe P."Z (fallo agora por num, nao 

O 's S "·- r. fallocm .nome do gabinete) é a reforma dosen<t<lo. 
R . . ILVJ;;IJI.~ DLM>TIKS 1 ministro da fazenda): • . s D • '[ · - · • · d 

-A~rader.o as palavras do ob d Lad ... LGUNS ns. llPUTADO> DE " IXA• .-..,pota o. 
o~sa MARx · _n re cp~- o .. : OSn.SIL\'EtnAUAI\Trss(ministroda-(azenda):-

d 11 · ll.l 11? CA..'U'Os.- V. Ex . .U•10 prectsava A magistratnra é perpetua, mas a sua incapa-
~e a:.mTodo 0 Pntz sabe o alto concmto e a estima · cidade .; corrigida pela lei de aposentadorias. 

q_ ·.e pre .fiz de ~ua pessoa e de seu gr:mde merc· o proprio Imperanm quando torna-•e incapaz no · 
Cimento (Apoiadas). . . mêa-se um re,!;'entc. O sen<Jdo, só a niorte pude'sub: 

O Sn. _êJJ.Vliii\A .~lillT!KS ( mnmfrO da {azm!4rz ): stiluil-o; e n"o raras vezes as u1ais ardua.s qu~nüe~ 
-Mn_s nao as ~cetto J.lOrque a nunha consctenc!a túm de ser decididas pclo amollecimento cerebral 
me dtz, que nao exprimem :verdnde. ou pe!n demcncia senti. · 

Só estou-disposto am~ntercsu posir.i\o cn1qu~n- . Ha de a nossa patria íiC!Jrsujei)a a taes evcntu.a-
~o m'o .permin'r a dignidndo, ainda quê a entregue hdadcs' Quem lbo nlio \'c os pengos! 
-.quell~s, que luiU o mau gosto de ucmollr por e~- U)t Sn. DRPUTAOO :-Infelizmente essa hypothO· 
pr!cltos todas ns sit!lll~ões. 1 se niio se ha de dar : elles hão de morrer todos. 
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O SR. CA~"DJDO PE 0Lrvl!m.~: ...:.111ás póde dar-se. O Sn. Sr~ VEinh M.\1\Trr<s (mi~istro da. {a.:renda) : 
Era bom :Jpre~cnlar um projecto neste sentido. -Foi tudo CQm referencia a minha ·pessoa. 

O SR. SIL\'I:lRA M~RnNs (ministro diz fazenda.):- O Sl\. MARTil'IHO CAMPOs:- Ê um uso que o meu. 
Quando o nobre deputado· tõr ministro, o apre- honrado amigo n[io ;mtorisará com exemplos da 
sentará. Inglaterra, nosso unico e verdadeiro mestre do 

O SR. Fnrcw uos S.\~-ros :-São emen!Uls apre· systema parlamentar. 
sentadas ci fdla do throno.... O SR. SrLVl!!RA. M:~tl!'<S (ministro da. tazenda,);-

(Ha. outros apa1·tes e o Sr. presiden!6 reclama Sempre tem SJdo assml. 
attencão.) ' O Sl\. 1LmTINHO Cll!POS : -Não quero de fór= 

o sri. SIL\'EIRA ~L\RTINS (rMnistro da fa.::cru!a) :- alguma defender o Sr. Barão dt Cotegipe; apre· 
Julgo, Sr. pre~itlen1e, <}Ue a reforma eleitoral é por ciando-o como homem politico, vou na cen
si sã um jJrogramm3; m~s, quando 0 governo se sura muito adiante do honr~do Sr. ministro da 
propvc rcnlizal·a,. não rep~lle _todas as reformas razcnda, n1l!s proteslO apenas contra o precedente. 
Jiberaes, eomo a oescentrahsaçao do governo pro- Tem-se dado algumas vezes nas duas casas do 
vincin.l: emancipaçãa do munic.ipio, que com essa no~so parlmnen~o esLe çtbuso; mas, não é licito á 
de\'etn formar um systema para garantir a Jiber- camara dos deputados, não convem, não é compa
dade do voto. livel com a harmonia que deve haver entre :ts 

O Sn. Fr-:ucro D05 SANtos:- Decididamente 
'V. E:s:. deve ficar aqui (apontando a bancada da 
deputa~ão •nineira) e nõo lá. 

O Sn. SrLVE:IRA :II.UrnJ<S (ministro da {a::euda): 
- I\ão, senhor ; estou muito bem aqui (Riso). 

0 SI\. PRESIDRNTR:-Attenção! 

duas clmaras que da tribuna de uma se responda 
para a tnbuna da outrn. Or3, o meu amigo di· 
g~·me com a sua generosidade de cavalheiro rio· 
~randense: julga poder responder ao Sr. Barão de 
Cotegipe estando o meu amigo nesta camara una· 
nime, onde o Sr. Barão não tem uma só voz a seu 
favor? · 

0 Sn. MINISTRO DA FAZEXDA:-Ma.s t em no 
senado. O Sn. SrLVEillA ~[Al\TlNS (>ni·~istro da {a::onda) :

Com estas explicaçue.<, Sr. presidente, c.reio que 
n[io só justifiquei a quéda da situaç;Jo passada, o Sn. ~[ART!lrnO c.,l\IPOs:- E o Sr. presidente 
mas a ascensão da nova e a minha presença no do conselho? Se S. Ex. não nos tranq uillisa a nós 
gabinete. ·· -· deputados do seu partido pela defesa dos nossos 
Qu~ndo se tratar da discussão dos ~ctos do "O' , corre!igionados que se acham ausentes do senado, 

verno, terei o maior pr~zcr em cx:plical-os · c 
0
de ' perrnitta-me S. Ex. que lhe diga que não é capaz, 

ante-mão tenho fé que a ~mar a ha de fazer jus-~ não é sufficiente para a posição que occnpa. 
tiça ~o gabinete ~ ao espirito de patriotismo, que Se trato deste incidente é por um dever de homem 
o amma. de parlamento e representante desse partido pros-

(1Y'uito btm, muito be1n.) cripto quasi constmitemente, e que não póde pres-
O Sn. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr. Mar- cin_dir das regr~s e~senciaes do governo r epresen-

tinho Campos · tattvo porquanto sao estas que n os têm afiançado, 
• a nós !iberaes, esse resto de liberdade q ue nos 

O Sr. Jllartinbl) Campolõ (signMs de at- cerceam progressivamente desde 18~7 (e, Sr. pre· 
tenrJW) :-Sr. presidente, ero meu proposito não si dente se bllo em restos é porque a phrase hoje é 
wmar parte no presente debate_ Os e.'ltylos p;u:la· c~sica), (hilarida.de) e que cada vez mais ameaçam .. 

·rnentares não ~1miuern nesta occasião uma longa ser eerceaàos tão preeiosos restos. 
discussão ; e, perdoe-me o meu honrado amigo, o Sr. p residente. não er~ a minha intenção tomar 
Sr. ministro da fazendn, a sua bondade para com- a mínima parte no presente debate. A presença 
migo dá -me o ilircilo de lhe dizer que antecipou dos honrados ministros da fazenda, e da marinha 
desnecessariamente a disoussão da resposta á falia <i mais que sufficientc para grangear da minha 
do throno. parte um apoio implícito aos actos do ministerio _ 
_ O Sn. SILVEIRA ALmrrxs (minis Ir~ da {a::~nda) :- O Sn. MunsTRO DA. M.AJU.l\' HA :-De todos. 
Discutiu-se no senado. o Sn. ~[ARTL'IHO C.w~os :-Eu diSse do minis· 

O Sn. MA.RTtNHO c,'-"ros:- O meu honrado teria. 
amigo, tão eminenle parlnmentar, que com eer- 0 SR. MINISTl\O DA l\Lrnrxn.1. .-Bom, bom. 
teza ser<t no futuro. como j:i é hoje, uma das 
maiores glorias da tribuna brazileira (apoiados), e O Sn. ~[ARTINHO CA.'ú!'DS :-E não !a !lo no mais 
um dos rnellwres mestres de direito parlamentar, que venerando Sr. ministro da guerra, porque 
ha de permittir que l he diga: não procedeu hoje um general da sua ordem não deve ser chamado 
de aceôrdo com os uS<ls parlamentares . aos nossos debates, está acima destas co usas 

Pois o nobre ministro da fazenda não tem no (Apoiados). 
senado o cnüncnlé' prc~idcntc do conselho ? O Sn. MIKISTRO o.~ GuEJUt.~ :-Muito obrigado. 

O Sn. StLVEIRA l\L\nnNs (ministro da Jazendo) :- O Sn. DANTAS :-E' uma gloria da patria (Apoia-
Houve ~Ui allusões á minha pessoa; mdividuaes. das). 

O Sn. lllARTr:.mo CM!Pos :-Eu não sou. um O SR. ~L'JlTnnto C.urFos :-Para mim o seu ca· 
admirador do Sr. Bar-;! o de Cotegipe, nem mesm o meter vale tanto como a sua espada, que foi a 
tenho com S. Ex. relações pessoaes; mas o meu principal confiança da nação durante a guerra. 
honrado amigo ha de dar-me licença para obser- (MUitos apoiallos). . " · 
var-lhe: não tinha o direito de responder da tri- Mas, a presença dos dous honrados ministros im
buna da camara dos deputados a um senador do porta para mim um apoio implícito aos actos do 
Jmperio pelo que disse no senado. ministerio. É-me port:J.nto doloroso fazer uma 
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queix:a ; mas o incidente havido entre o nobre fazenda para uma deelara~ão. Eu ~i muito bem 
ministro da fazenda meu muito presado e parti- que S. Ex. não alludiu a mim, mas, não vai mal 
eular amigo e o meu honrado comprovinciano assentar a carapuça quando ella nos serve na 
depu~do por Minas Geraes, me obriga a dizer cabeça. _ 
algumas palavras.. Velho, e no fim da vida, prestando o meu apoio ao 

O Sll. GAI.DlNO DAS NEvES: _Eu t~mbem sou minh!êrio, eu não me j ui go obrigado á assiduidade 
amigo do Sr. ministro da fazenda. que tive na camara quando er:t rapaz· e quando 

os meus adversarios oecupavam como os meus _ 
O Sn. MAB.Trnno CAMPOs : --' O nobre ministro amigos oceupam actualmente o governo do Brazil. 

da agricultura é nm administrador antigo, que 
não se distingue pela refie:~:ão nem pelo estndo de O SR. GALDlNOD.<.s NEVES :-Eu sou amigo livre. 
seus actos. O comportamento que S. Ex. te'le O Si:t . MARTil\'RO C.wros :-Eu uiio sou o.migo 
para com a província de Minas Geraes não tem livre. Sei que essa theoria é boa, e qtW tem muitas 
justificação possível (Apoiadbs). vantagens, principalmente para quem a pratica; 

Os interesses da província de Minas foram saeri- ·mas o direito ... de retirar, de _fugir hoje no tim 
ficados, o acto ~ddicional rasgado. , da vida, acho.-o precioso. E votando, como valo, 

Nós que nos queixalllos dos nossos adversarios com o ministerio, declaro que o .faço por que 
por causa de uma iei de interpretação, que fica quero apoiar a situaç~o; m3S eu voto por conta. 
muito á quem do decreto do Sr, ministro da agri· e risco do seu dono (Hilaridade'j . N~o tenho res
cultura, nós em ·llle posição ficamos? · ponsabilidade alguma ; voto {)Or conta do dono. 

E como o nobre ministro da fazenda nos co I· Como quero sustentar o ministerio, voto. 
loea ainda a nós deputados mineiros na posição de o SR. SrLVEmA. MAnTrNs :- Não creio que esse 
provocar o protesto do meu honrado comprovin- seja 0 dever de um deputado. · 
ciano e o men, pois adhiro inteiramente á sua 
justa reclamaçao t O SR. MAI\Trl\"HO C.\.m>os :- Pois embora àme 

A questão decidida tão leviana e inconveniente· e respeit~ muito o meu illustre amigo, hei de pro
mente pelo honrado ministro da agricultura, !~vou ceder de aecôrdo com a minb.-, opinião. 
ao Sr. senador Silveira Lobo um grande e justo o Sn. s.,n&ro DE CasT~o :- E eu declaro qne 
:mgmento de considen~ção, estima e gratidão da po·' \>Oto como V. Ex. ~ · 
J!.ulação de llfinas. (Jiluitos apmzdbs dos bancos da 0 Sn. }Lummo C.wPos :-Ê excessiva honra . 
tUputaçiif> miwira.) · · · o nobre ministro da agricultura foi ingrato para para mim. V. Ex. deve votar .com ·o• mteresses do 
oom 0 seu delegado, e 0 meu honrado ac:,igo mi· paiz1 e especialmente ~om os da pro"Vineia do Pa· 
nistro da fazendD não tem 0 direito, não tem razão rana; da província do l'"arami que é uma da$ victi
de imputar ao illustre senador 0 Sr. Silveira Lobo, mas mais velhas, e ainda não de todo libertada da 
responsabilidade qualquer pelos actc!;" do ministe· administração conservadora. Eu que te !lho servido 
rio por que!oi presidente. o sr. Silvetra Lobo está aqui de eonsul.pnm clla em outros tempo~ . . 
justificado, desae que largou a presidencia. O SR. SERGIO DE CASrno :"-E tem desempénhado 

o Sn. MrNIS11l.O DA FAZENDA: _ E 0 decreto do magnificamen[e essa missão. 
papel moed~ é posterior ou o.ntcri~r ~- · O Sa. MARTINRO CAMPOs: . . .. applaudo-me de 

o Sn. UtliTINHO CAMPos : _ QllG v. Ex. tem res· que ella tenha hoje os representantes que tem, e 
ponsabilidacle pela administração do Sr. Silveira espero que esses dignos representantes obterão do 
Lobo é fóra de duvida ; mas que 05 presidentes nobre ministro da agricultura a reparação dos 
1enham responsabilidade pelos actos prtlticados graves pr6jnizos oecasionados a ella pela adminis
pelo mini~terio, é o que se não pôde admittir tr ação actual. 
(Apoiados). O Sr. Silveira Lobo tem a re>ponsabi~ O SR. 'ALVEs DE AD.Auro :-Isso é uma questão 
I idade moral que lhe dá a sua alta posi~o llOli!ica ; de administração, que não tem nadn com a política. 
mas os. presidentes não são responsaveis pelos o Sn. MARTI~"HO C.otPos : - E' uma questão 
actos da administração gcrnl, c nem são sobre elles iderrtica á da estrada de ferro .da província de 
ouvidos, senão quando relativos :i província que Minas. 
administram. Não creio que em tl1eoria nenhum dos nobres 

Nestes termos levantei-me para tomar para mim ministros su'stente a doutrina constitucional que 
.a parte de respo=bilidade que me cabe nesta resulta do decreto em que o Sr. presidente do 
questão, e peço descu!J?a ao nohre ministro da fa- conselho estabeleceu o prJncipio de que o governo 
zenda, que me p.errnitttrá dizer-lhe, que o seu di- geral pó de avocar a si a propriedade provincial. 
reito de defesa, por bem do minislerio, devia acon· Não creio que 0 ministe~io. adapte .a .doutrina 
selhal-o a seguir o costume do Sr. president.c do inaugurada pelo nobre mJOJS\ro da ngncultura. 
conselho, faU~r meuos (1Waridade). Foi nm facto isolado ; S. E~. póde ter sido mal 

O Sn.. MrNrsmo DA F.UENDA:--0 nobre deputado informado, póde ter errado de boa fé . 
me conhece bem, e sahe que não costumo fugi:r ás o Sn. SEB.GlO nE CASTRO : -Sem duvida. 

- d.ifficnldades. o sn. M.u!TrNHO CA.MPos : - O governo não 
O Sn. M.urri:.'l!o C.UINls:--sei, conhece, e ad· tinha nenhum interesse em defraudar o cofre da 

miro o meu nobre amige mais do que 'uinguem. província de Minas, sua pro~riedade e os interesses 
O SR. ·GALnrl'fo DAs NEVEs: - E eu. mineiros. ·POrtanto, embor:t fosse uma questão da 
O Slt.M.illTD'HOCA!IIPos:-Eu tambem, Sr . pre- minha provincia com a qual me identificarei em 

si dente, estou disposto a gozar a vantagem inapre· todas as circumstancias, embora fosse uma questão 
ciavel que . tem o minislcrio de ter uma camara de alto interesse para a minha província, não era 
unanime, e r eoolller-meo mais que poder ao meu U'flla ~uestãç. que me :pudesse apartar de um mi· 
retiro. Por isso peço li~nli3 ao nobre ministro da msteno 3I!Ugo. 
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·' E se f~~o esta dcc!araçõo, qué· ~u re5ervav.l lazer: 
na discussii"o c~pce.ial · que nos. propomos pro
Yocar em tempo ~nbte este a•sumpto, ó pelo lu
cldente havido entre o nobre ministro da fazenda 
e o :ncu illustre com provinciano e ·ami~o; porque 
n ingucm em tempo a!~um admiro11 mais do que 
eu :t constan cia e denodo com que o partido li~ernl 

. do Rio Grande do !:iul, nas desgraças que todos 
sabem que têm pcs~do sobre esre em tod o o Irn
perio, soube ar rostar tão melindrosa crise como 
aquella em iJUe desde l.Sü5 têm v ivido os liberao~, 
e o mesmo illnstrc mini•tro foi nqni e~poliado de 
um diploma q11e mui to legitrmameule tinha. 

Sr. prcsidcn ic, niugucm admira mais do que eu 
·o alto cjy is mo do~ ]iheraes J'iO-g ran dcnses .. mas o 
nobre mini~lro üa de per;aittir-me ·que como mi
n~iro~ rcd [lme que, en tre as pro\Tineias lio Império, 
nó> n:.o temos fJ IOC ili~putnr c invejar denodo c co
rn~:cm nem mesmo :i provincin do Rio Grande do 
Sul. Q (!UC 5. Ex. !em COIISC:1Uido da SU:t pro
v íncia e dos seus amigo>, l<)m n nossn provineia 
eon;e~ruido em muitos ci:·culos c ba muito tempo. 
1<ão temos a C>te ra>'jleito que iuvej~r ao Rio Gr:\Dde 
-do Sui (.4.poír.dos). Pel~ minha parte só tenho cu :1. 
invejar o• talentos <lo Sr. ministro da fazeu<.la, 
mas entr e os meus compl'Ovincinnos encon\t o 
muitos que rom es;;e mesmo lhe podem hombrcar. 
· O Sn. SrLYEIU.~ M..\a·wi~: - E super ior . 

O Sn. 3l.u;n:;Ho C.DtPos: -Isso não. 

Pcr.o, pois, licen~:.1 ~o nobre ministro d~ fazenda 
para di•er-Jilc, que se o goyerno imperial ~uppõe 
<Jue den n elcii}f•o ~ ~!ge1em, como parece q uo se 
pôde in f~rir das snas expr~:;sües em r ela.çtio '-lo. 
men comproviii.~iano, eu, pela minha parte, no di:t 
em que me conYences'e de IJ U9 lhe devia n olei~üo, 
nüo tocaria mais n o m eu diploma n em com a )Íon· 
ta do pé . 

O Sn. G.\Lnt;,;o DAS N EVES : -Todos n ós . 

Cre1o que dc>ta maneira "prucedo com cor tj;zlà 
. para ~m o g:~biocte q ue haje aqui se apresent~ 
pela pnwel ra vez. 

Dcsi>to 110is da palavra. 

Os ... Galdin.o dasNeves:-Não sou conhe
cido uest• _casa. DCJllltado nov-o, não me considero 
capaz dces·grlmir-m e com o Sr. ministro da f~zendn , 
nem o quero r~zer. · Leyantei-me u nicamen te para 
dizer q ue não estou em opposição ao m inistílr io. 
!:'{ão é Jsto ~IM s:~tisfação . Quando _j ulgar que devo· 
Cazcr OPllOSlção ao m inisterio, hei de fazel-a mni t.G 
francamente, porque uão receio a ameaça de uíe 
serem tran cadas as portas desta casa. 

O Sn. Sn:aGro nP. c.,$ l'Ro :-E n ín gue:n receia 
isso. Niio estatllos aqui designados. 

O Sn. G.<tnrxo nAS N&n:s:-Não fui d esíll"oado .' 
Di~o ba pouco qne d<)viamos muito ao Sr. S1h·eir a 
Lobo. Nesta lut:1 eleitoral foi ellc a al01van r.1 p rin 
cipal, n ão por ter posto em jogo os meios·de com
pressão, m~s só mente pelo prt'Stigio de seu ·uomc e 
por ter guant!do :1 livre manifestação da voto. 

(.-!.par tes) 
É neccssar io dizer :1 verdade sem r ebuço. 
Esta mon tanha que :~qui se acbu (aponta1uio 

para. tt tleputar.iio mi11eira) protesta. . 
~ão pretendiu dar apnrtes. mas desde que ouvi 

-fer ir u m nome l!UC estou aeostumado a VCDC!'a l', 
o nome ele um c:~v:~lheiro ·que, <.miboru- não seja 
filho da p rovíncia de :l!inas, está ligndo á etra 
pélos laços do cor~çiio, dn família e dos interesses, 

-não podi~ dei:<:ar que fosse trntado do modo .. por 
que o foi, sem protestar. · 

O.Sr. mini~lro da fazeuda que tão genero&o cos~ 
·tumn ser pnra cnm os :seus adv~r::-arios, não o foi 
ymra com aquelle nos so correligtonarip c meu

. p;~ rLicular um igo. 
Di~se que não in levnn!~r o repto porque sou o 

mais impro2rio e fmto para brandir a espada 
contra a do -~r. min istro dn fazenda. 

O Sn . :\IAuTisRo r;""!l'OS : - Sou representont~ · Lcvnntei·me >iimcnte para dizer a razão por (jUe 
11:• tninlln Jlrov incin . Fui eleito como ha ma i~ de !lei nlguns 3[l3rte~. · 
~O nnnos o o'()U con,,tantenlcntc em opposi<,:io . ,Sou J>Hrlumcntar no·.-o ; não ade$\rndo ne$Uls, 

• 1 • • • :- • • • :;- -~ Ji._dc!il: m!~s tenho a_ bnstant~ inc!e;J~ndcn_cla para 
AllOlantlo. a :lt.Clll l :J!ó tr:l~-10 ncLü.tl, !1--0 ~ po~qu~ à1zcr aqulllo qu" >mto. E de passa"em seja·d ito 

o ~0\'Crno l l '.' •,S>e al;;!llllll ml ;,:·v cnrao na mmha I (' Ue niio receio 3 ameaça que ha dias o u vi no·· cor 
elc i~ç5~ - - ~~l~~g_i_non que todo.~ ~de,ul dizer o t:lesmo; 1:edor~s de_ scr11;o~ di.s!'iolvii.lo5. :t .. 

ma~,:. . Ex. "~lL qu~ u~Uli:l> vc7.es se_ nt trli.>UO ao P~ra nHm e a mcsnla cousn. Voltarei tmrn a 
go\· ern~ u_ma"!ntel'\~l·n~:·~ q~o cl!e n~ao tem, m~s n~inhn provindu, porque s ou d~quellcs ti UC acre· 
que out. o, to ... nm _n.to -CI po. ellt o u contra _!!ll•.• <!Itarn •(Ue n unica rcpt'C$Cntnç;io legitima é a que 
c~m~ tem oeontcctdo, "lppouh~rno• que no E>1l i· tem J'Or ~in sobernn in ua tl,:lç;'1o. 
r1lO·S~nro, ou al:;ur~>- · • He>et"VO·nte, poi~, 1•ara a díseu!'..<âo tia re5po~ta :i 

Uu.\ \'oz:-{;alumni:~·s2 muito . falln do !!trono, ~c me couber ·a pab na, para 
O Sn. u .... !tn·.;no C.ü.:i•u:l: - Pc1a minha p:trte, 

pois, protesto que :'C tl~ho iL'ljitimo o diploma Iton
ro,;o c merecido do :>r . min1:;1ro da f:tzenda, nüo o 
ncho mcno; o diJ• loma tlo honrado de(JUtado por 
lllnas-G-crnes . 

O Sn.. S tL\'Etn.\ }!_\ nrrxs : - Eu não fallci em 
diplomas de niu~ruem. 

0 Sn. M.~onu:mo C.m i'os: - Sr. 'Qfesidcn te, niio 
me levantei senãc parn fnzcr este l•geiro Jlrotesto. 

O s... F elicio do.'!l SantO!~ :- Devendo 
huvor di~euosão da politica do gabin ete <juando ~e 
apr esentar a ,.,~spost:~ ao discurso da Corôa re• 
>eno para cntli.o :ts consldel·aqõ~s que devo 'rnzer 
sobre a mesma politica. . 

então expacdir: mais la•·gomenle a minh~ Ollinião . 
O Sn. l't.BSIDE.OTE : - Xão havendo mais qucni 

peç.' a palavra, passa·se á or dem do dia. 
Continuação da :1..> discuss5o do proj ccto n. i21i. 
Xão havendo mais quem }Jedisse :1 palan~ 6 

posto a voiAls e npprovado. 
O Sn. P n ESIDllXTS dá para ordem do dia :li. 
Votação do parecer da 3.' eornmissão de inque-

rlto sob re a ele i<}ãci d e Sou ta Cat harina. · 
Apresentação d e requerimenws, projectos e in-

"dicações. · 
· Finda a prim eira -hora, oa antes , discussão do 
parecer relativo á clcieão d e Govaz. 

LeTanta·se a sesSão· :is í! h oms da tarde . .... 
~~ 
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Sessão em 2i de Dezembro de i878. U3 

8esaiio em~· de o-en>bro de :18,.8. 

Fli&>ID'ENCIA. DO SR. FREDRRICO DE ALMEIDA 0. 0 fJWe
presidente). 

A's :1.1 horas feita a chamada acham-se presentes 
os Srs. Frederico de Almeida, .Antonio de :;;. 
queira. Alves de Araujo, Horta de Araujo, Sera
phico, Paula Pessoa, Souza Carvalho, Lourenço 
de Albuquerque, Barão de Villa Bella, Freitas 
Coutinho, ·sinval, losé Basson, Baptista Pereira, 
Almeida Conto, João Brígida, Souza Lima, Mor
tinho Campos, França Carvalho, Lima Duarte, 
José Caetano, Viriato de Medeiros, Tavares Bel
iort, Liberato Barroso, Barão da Estaneia, Zama, 
.A.tambUJa MeireHes, Camar~o, ·Ribeiro de Me
nezes, Epanlinoadas de Meilo, Joaquim Serra, 
Esperidião, Pedro Luiz, Frederico Rego, lldefonso 
de Araul·o, Mello Franco,. Alfonso Celso, Lafa~ette, 
lAão V e loso, Mariano da Silva, Es\)indola, Ftdelis 
BMelho, Malbeiros~ Franklin Dorm, Bezerra Ca
valcante, Freitas, ~· abio Reis, Aureliano de Ma· 
galhães, Luiz Filippe, Macedo, Soma Andrade e 
Silveira Martins. · 

Com.páreceram depois-da chamada os Srs. Pom
peu, JoSé Mariano, Danlas, Ferreira de . Moura, 
Fern"ndo Osorio, l\[onte, Bulc~o, Flores, Diana; 
Deltrão, Fe!íéio dos Santos, Franco de Sá, .An· 
drade Pinto, Bnarque de Macedo, Ruy Bar
bosa, Joaquim Breves, Florencio de Allreu, Costa 
Ribeiro, Prisco Paraiso, Sudré, Hy~~n~ Silva, 
Santa, Marcolino Moura o Candió.o de Oli-veira. 

Faltam com participação os Srs. 'M:orell:a llran· 
dão, Cesario Alvim, Sergio de Castre e Theodoreto 
SOuto, e sem clla os Srs. .Almeida Barbosa, R o· 
drigues Junior, Barros Pimentel; Dezerra de M Pr 
nezes. Carlos .AlTonso, Couto Magalhães, Francisco 
Sodré, Ferreira Rabello, Galdlno, Manoel E'Qsta
qllio, lgnacio Martins, Penna, Prado Pimentel, 
Tavares de Mello, Theophilo Ottoni, Theodomiro, 
e Visconde <ie Prados. 

Abre-se a sessão. 
Lida e approvnda a acta da sessão antecedente, o 

Sr. ~. • secretario, servindo de i. •, dá contn do se
guinte 

E. ... Pllõllll::m-E. 

Officios: Do Sr. deputado-·José Moreira Brandão 
Castello Branco, participando não poder compa
recer ás scssues por se achar de nojo pelo falleci
mento de uma filba.-Manda-se desanojar. 

Do !. • secretario do senado, de 19 de Dezembro 
de !878, participando que ~onsta ao senado, por 
officio de ~2 de Outubro do anno passado, do minis
teria do imperio, que fõra sanccionada a resolução 
da a ssembléa g-eral que determina ·competirem ao 
govern<l, na côrte, e aos presidentes, nas provincias, 
as nomeações de agentes e ajudantes do correío.-
Inteirada.. ' 

Do mesmo, participando que constou ao senado, 
- por ollieio de i8 de Outubro do anno proximo findo, 

que íôra sancci<Jnada a r esolução da assembléa geral 
que autorisa o governo á prorogar por mais 
j() :umos o p=o do privilegio concedido -á com-

.&. !5.-T<lllo r.· 

panbia imperial de navegação á vapor e estrada de 
ferro de Petropolis.-Inteirada. 

Do mesmo, participando qu.e con~tou ao senado, 
por officio de 1.7 de Ounroro do anno proximo 
.findo, ter sido· sanccionada a resolução conce
dendo um anno de licença, com o respectivo orde
na;to, ao Dr. Candído :xavier de Almeida e Souza, 
juiz de direito da comarca de Mo<>y das Cruzes. 
-Inteirada. a · 

Do mesmo, participando constar ao senado por 
o_llicio de i2 de Outubro do anno passado, terem 
stdo sanccionadas as resoluções que autorisaram á 
mandar admil:lir. llianoel Gonçalves Barrozo á 
exame doi.• anno da faculdade de medicina do Rio 
de Janeiro, e Severino de Freitas Prestes á exame 
vago do3.•anno de direito de S.Paulo; e bem assim 
as que concedem aos Yig~rios Cassiano llarboz~· de 
Aifcnseca e Silva e Simião de .Ue-vedo Campos 
licença, com a respectiva congrna, para tratarem 
de sua sande.-Inteirada:. 

Do mesmo, de 1.8 de Dezembro de 1.878, que 
constou ao senado, por officio de i6 de Outubro do 
anuo passado, terem sido saneei<madas as resolu
ções approvando as pensões concedidas : a D. ~laria 
Generosa de Lorelo Seixas, D. Maria Francelina 
da Silva Falcão, Julía Briil~, ao · ex-t.• sar
gento do exercito Bueno Keydel, ii menor Adalia 
~Aagusta Bezerra, á D. Olympia ~rmelinda da Con
oolção Silva Pinheiro, ao aprendiz do. arsenal de 
Qarinha da côrte Antonio P.íres ·Belforl, -.lO s·oldndD 
reformado João Wigaud;-á I)_ ·Maria .Amalia Raposo, 
ao cabo de esquadra reformado Joaquim Miranda 
Wiehnel, Jl ao an~<çad~ reformado José Paes de 
Camargo.-Inteiraaa. _ 

Do mesmo, de i9 de· DezemhrCl. de 1878, partici
pando que coll!l~U ao senado, por o~io de U de 
Outubro, ter sido sanceion~da a re~olução appro
vando a pensão concedida á D _ ll7aria Thereza Pi
nheiro Regis e as suas filhas -ile!Jlna, Maria Thereza, 
Ignez e Maria da Coneeição~,-1nteirada. 

Do mesmo, de i9 de Dezembro, participando q:ne 
constou ao senado, por omcio de 15 de Outubro, 
ter sido sanceionada a resolução c&ncedendo trinta 
novas loterias ao hospicio de Pedro n .-Inteirada. 

Do mesmo, de 19 de Dezembro de i878, partÍci
pando que cónstou ao senado terem sido s:mcciona
aas as resoluções que autorisam mandar admittir 
á matricula do 3. • anno na racrildade de medicina 
desta . cidade o estudante do e u rso. pbarmaeeut ico 
Sebastiã<l Augusto Loureiro, e do L • a uno o 
-ouvinte Jonatlías nodrigues Barcellos, e do 3. • 
anno da Bahia o estudante de pharmacia Alvaro 
·Telles de Menores ; para mandar conferir o grão 
de bacharel ao alumno da escola polyteclrilica 
Arthnr Napoleão de Barros ; e para oonceder mn 
anno de licença, com o respectivo ordenado, :i 
Carlos Go.ido Vedo-va.-Inteirada. 

Requerimento de José Gandido de Souza, escri- · 
vão da mesa de r endas da cidade de Antonina, 
addido á alfanàeg-a de Parauagná, pedindo que lhe 
seja .contado o tempo que serviu como empre~do 
publico para a sua aposentadoria.- A' comtrussão 
de fuenda. 

Idem de .Ans-nsto 'Americo de Faria Rocha, pe
dindo privilegro por lO nnnos para fabricar soda · 
artificial e para refinação de sal.- A' commissão 
de industria e artes. 
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·Idem d" Antl!ro .Al.,.cs Maul;ãos, pedindo matri
cuhr-se no 3. • auno zncdicu u:< cOrte, d<pois de 
ap.lH"O\'lldo em aruitomia ~> pby>iolog-la. - .l' eom
mtssão d~ in>true..,;ão publica; 

De Herminio Au~usto Moreira Lemos, 11ediudo 
ser mlmitlido :i r~zer e,;:~ me d~s. m3terl~s do 1.• 
anno da faculdade de direito do Recife. - .\'com
missão de instrucçiio publica. 

.Sr. P!esidente, tenh~ com<>. um d~ver sngro.do 
ser ai( UI na I"OllN.;en~~,ao naciOnal o · mestna que 
·lenho >i<lo na rctH·cocuwçiio provincial da Dahia . . 
lúl\)O <(Uc'nào m~ é lidto esquec~r ne;;te augusto 

. rocw to as doutrma' quo na minba província sem
l'rc pt·llguei como uma nc~cs,idade da nossa época 
do no~:>o pa;:tJ.dtJ e d~ nossa civtllsa\.àO . ' 

O primeiro desses projectos ~c refere á ubolíção 
dn pcnu de morte no lmperio do llraziL E' assumpto 

OHDK\I DO DIA. QU~ t,•m sido t:io discutido no mundo cidliz3do 
o Sr. presidente annuncl~ qll.<3 se vai proceder :\ I ~W; me csq.uivo de dizer :~igumas pa lavras sobre 

vota~ão do pat·ccer sobre a eleiçiio de Sant~ Catlm-
0

- _, . , 
r ina: Si<gunu<> projectorç,ere-se á loterias. · 

P.1ss.1rei iJ. lei-os :i camara dos Srs. deputados 
Os ... Freitas Ceu$inbo (pela orlkm) :- afim_ de que V. Ex. m3is tard<l, tomnndo-os em 

Sr. jlr~i<lenlt! , como relntor desltl t•t•recer, tilnho CO!JS•derntfio, os submetia á discussão para que 
â ponde1';lr ú V. Ex. a razüo qu~ ·m~ dct·ll'lnlna â SCJam appro,·3dos on rejeitados, segundo cs t.~ 
r equerer que volte elle ;\ commissão Jc vcrilicacão august:\ ca.m~r:1 entender mais conveuient.e. 
de Ij?de:e:-, afim de se<:. ancuo.l ida u1u~ recl:unação E~t uma o.! as sessucs 'b asliembl~a provincial d;~. 
:J.j>rCs~u,aola pelo Sr. B••t.eDCOlll"t Cotnm. B31Ha, )lo>' to q:ae eu me achasse alh apenas com 

Fez-se o 3nnuudo de c.onlormidauc com a dis- um_ comtklnhetr<!, o llonr~do S.-. Mpnt:>do Mar
posiçiio do regimento, afim de serem oul'idos os colnw ~lonra,cup "uscnc•3 neste ~omento dcplo
m teressatlos, e Jlinguem cOrnJlareeeu na occasHlo ro, pot9ue es_lou certo qu~ 11 su.1 ass1gnntura acom· 
compet~nt.e. Hana nma reclomoção eroripta a q ual ),llmhan~ a mmha no proJeCto Qu~ vou apre.enL"lf, 
fo i auendida pela conunissão nos pontos éro que .consegut 9ue os meus atlyersar•os approvaosem 
ero procedentl!, entretanto apresenta-se boj e D Sr. um rl'quer•mento men, llCdtntlo aos all_?s poderes 
B.fltencourt Cotrim declarondo qne a ~m:nissiio do Estado_qu~ tomas~cm em cons1deraçao o assum
não mandára f:~zer os annuncios do estylo. p_w do pnmmro prOJOOIO. Se a _rep~sentaçl!o veio 

o .ugimento, Sr. presidente; não,; cbro nesw acomarados S_rs. deputados, nao ~et ; o que sei ti 
~nto. Consultei os annaes e vf que, seg-11ndo o quo _ansscmbl~ pronne1nl da Bah•a, composta em 
que se pratica, em vez de um unnuucio, se fuem quast. sua totahdade de oons~rvadores, approvou 
tres, ma,, como a commi~sno de veriftca~o de po- unanimemente o mel\ requenmento. . 
dores esl;) disposta a fazer justiç3.. . · Orn, desde que _1cnho assçnto nesta casa, JUlgo de 

O 
. . . men . dever contmuar aqulllo <{Ue comece! ua as-

. Sn. F.RANça CARvALHO :-Apoiado. ·sembléa provincial da Bahia e por isso submetto' 
O Sn. Fru;r'l'As GouTINllO :-.•• e c amo pu~ fazer 5. GOnsidcrnção da augusta <:amara dos Srs. depu- · 

jus tiça ella precisa, sobre tudo, ser escl~recid~, en· tsdos o projecto redigido pela fórma por que passo 
tendo , Sr. t>tesidente, que não podemos, de=neira a. lêr . (Lê). 
algun~n, dehar de attez:der a essa rcelnm~cão A asS®J.bléa "era! decreta: 
apresentada por pessoa mteressada no resnltado b 

GCI'al ú::. eleição sobre que se d eu a parecer. Art. L • Fi.ca abolida a pe!Ul de mo11e ne Im-
·.Assím pois, Sr. presidente, requeiro á c~mara peno do Draz1L 

que este parecer seja remettido :i commissão do I Art. 2. • Fica revogada a lei de 1.0 de Junho de 
-verificação de poderes, afim de ~ue a reel~maçl!o I i83S. · 
apreseJ!-Iada pcl? Sr. BJltencourl Cotrim seja Iom~ da Art 3 o Fica i~uaimente rev a" ado 9 rt 60 d 
na devzda coll5J.deraçao. . · . di · • 1 " " a · a 
.. .E' apoiado, posto em discussão e sem debate j co go pena · 

appt:ovado o re9uer imento; e ' 'oi ta o pJreccr ã res- . .Art. ~-' Emqunn~o o gonrno não apresentar 
pecttva comQlls..<ão: "s C<Jmaras_ um proJoo~o dec! etando a pena que 
Aeh~ndo-se na sala immediota 0 Sr. deputado deve substitwra do grao =mo do art. 19~; será 

Hygioo de Abreu, o Sr. presidcme convida aos Srs. cs~:_a de. gnl6s perp~tuas; ~do a de 20 annos de 
3.• e 4. • seêretarios para o intro~utir no salão, o Jlf!>~~O .com tra!Jalbo ~ médm, e a de Hl annos o 
que feito, pres~t~ j uromento e VJllla assento. mtmmo. . 

O Sl\. Pnt:StD=:-Tem a palavra 0 Sr . Z:lma. -'\rt. S.• O grão max,il!'-o das penas do ~t. t93 
. . . sera de ~? aunos <_le pnsao ·com tr:t.ba!ho, e o mais 

. o Sr. Zama :-Sr. prc~idente, 0 regimento como eslil determtnallo no ~cs~o ~cod.Ign . · . . _ 
destn ongnsta camara facul ta aos depn~t~dos no dia j Art·. 6 .~ 1\evogam-se as dtspos1çoes em contrario. 
de hoje:, :t :Lpresentação de projectos e suá funda- -S. R. - Ce::ar Zamo. . - A~ida Cow.to. - ~-
ro.enta<)lio. . . Moura. 
_'Eu, apenas cheg:J.do, von tl.S3r em parte da rega- A assemblé-1 geral legislativa decreta : 

ha que me d:i o re~imento, apresenl.lndo á casa A t l F" 1·•·- 1 
d'lUs projectps que ;;\la npreciará, como melbor en- r · • • tcam. abo 1....., as o terias no Imperío 
tender na sua al ta sabedori:l . do Br~zil . 

DispQnsar-me-hei de fllndamenwl-os porque 0 .Art. 2. • Re'l'ogam-se as disposições em contrari&. 
a:!S~(ito dellcs e de ordem talljue se tomasse a mim S. R .- =Cezar Zama. 
o n abo lho de expor ns razü~., o mot.Jvos em que · Sr. · presidente, não posso comprebe11der como 
me fo n.,Jo p~ra apresentai-os, faria, cer tamente, . !Jquelles que antes de nos legislaram para este pa~ 
wna injus tiça á iUustração desta augusta camar a. ·. 1uscreveram ntnlosso codigo p enal, que aliás é um. 
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dos mnis not.wcis ~o mundo eivilisado, 3 $ dispo:. 
s!çlilos do "rt. 60, con tr• us qu~es protestam as <!ls· 
pos!~ões do arl. i 79, § !9 da eonslituição do Im
perto . 

· Ainda não me pôde habituar :i considerar o es
cravo como cousa. P(}r mais baixn, por mnis des
graçada que sejn a posição do esernvo, é o;t\mpre 
um homem e ao menos, qu~ndo sen tado no banco 
dos réos, deve ter as mesmas garantias que outro 
quairrucr homem. . 

Penso bmbem que o legislador constilni ntc, oba• 
lin~o os açoutes e a~ torturas, não tove por fim ex
eluir desso!Hmelleio os cscra"Vos do Brazil, princi
palmente porque não devem ser as penas mais 
crucis e mnis durns iutlígidns áquelles que mcno< 
r ecebem da soci~dade, a qual nem sequer lhes d;i 
a instrucçiio nccessuia para evi~rem a pratica rle 
crimes. 

Oro, acreditando que perante uma cnmarn li
beral, umn idéa desta ordem nüo póde deixar do 
ser aceita, se·não com ;pplnuso, ao menos sem re· 
pu~nancia, tomei a liberdade de aprtlSentar o 
projecto <rue acabei de lêr. 

O outro projecto, como já disse, se refere âs lo
terias. E' tambl'm um nssumpto,cuja discusslio está 
coml'letamente esgotadn. · . 

Os mn!cs que a loteria ~ausa ó sociedade n:io são 
d~seonhecidos de todo; Gs Srs. deputados· : fõra 
inuril tocar nelles. Não se all e~:ue que vamos 
lutar com ~rejuizos da nosst~. sociedade e com ba· 
bitos arraig:~dos. Por isso mesmo que os lmbitos 
esllio arruigmlos e são ·perniel~os, !orça é que a 
lei ~e levante parn cohibil-os, parn cbomar o ci
dadão ao cumprimento do seu dever. 

Ai nela mais : póce-se alleg:~r que vamos privar 
a renda publica de uma cena quantia. que entra 
·annua!mcntc para os cofres do l:stado eon1n pro-
d ueto das loterias_ - '· ·, · 

Sr . presidente, por mais gravllS que 'sejam as 
circumstnncias financeiras de um paiz uivilisado, 
cllo nunca tem o direito de fazer entrar para os 
co!res publicas dinheiros provenientes de · uma 
Conte lnlmoraL . 

No <eculo actu:U não temos o direito de dizer 
como o imoerador Vespasi:Jno que o ou,-o não ~a-
serro ja.rruils o cheiro de = origem. . 

A.."Sim pois, termino, passando ás mãos de V. Ex_ 
os projectos que espero ser~o tomados na conside

.ra~ão de que forem dignos. 
Vem À mesa, são lidos e r emetfidos ás com· 

missões .4<i justiça eriminaf e de' fa.zen·da · os se
guintes projectos : 

l'ENA DI! MORTE

À assembléa geral ·decreta: . 
Art.· ! . • Fica abolida a "Pena de morte-nó Im· 

perio do BraziL . 
Art. 1.• Fica revogada a lei de i.O de Junho de 

i 735. . -
. .Art_ 3. • Fica igualmente revogado o art_ 60 do 

eodigo penal. 
Art. 4,_• Emqna11to o governo não apre>;entar 

.ás camaras um projecto dccre~ndo a pena, que 
deve sullsti tuir a do grão mnximo do art. 192, será 
esta a de galés perpetuas; sendo a de 20 annos de 
pri~o com trabalho a média, e a de !2 annos no 
,mi:nimo. 

H5 

Art. 5.• O grãn mnximo das pen:ts do art. 1.93 
ser:í de !U 3D nos de pris:(o com trab;llho, e. <> mais 
como está determin3do .no mesmo oodigo_ 
· Art. 6.• Revogam-se ns dispositões em contrario_ 
-L. R .-Cezar Zama . -.Atmiú!a Couto_ -M
ilfollra. 

LOTmas_ 

A assembléa legi~lativtt decreta : 
Art. L • Ficam sholidas as loterias no Impc'rio 

do Brazlt 
Art. 2.• l\cvog~m - seas disposições em contrario_ 
S. 1\.- Ce.:ar Zama_ 

O Sr. presidente declara que está em diseu~o o 
parecer sobre as clcições da província de Goyaz. 

Ninguem pedindo a pai:tvra, ~ encerrada a dis~ 
cu~siio, e posto a votos, appro"Vado o seguinte 

P-tUECEl\

'Elciço"'es de Goyaz_ 

A' vista do e:s.posto conclue a commi~s11o que: 
1.• Devem ser annuUad"s ns eleições das pa

rochi;rs do Co.rralinho e de S. :Miguel e Almas. 
~. • Auiada a de Pouso Alto, sendo ~:>das as outras 

approv~das, assim como todos os collegios_ . 
A~urun:do-se os vá tos desses collegios, fazendo-se 

abstr~eçiio dos de Curralinho e S. Miguel ~ ~!:~' •.•, 
t<om-se o seguiute resultado: . -· -·. 
· Dr _ Segismundo Antonio Gonr.aives··229 votos, 

Dr- Anwnlo Augasttl .à~- BulhõeS 220 votos, ),)r. 
Manoel dn Sil:va }fafra H o votos, Dr. Jeronymo 
Rorlrig11.P.S de Mor:<P.s Jnrt1im ~J votos, eouse!helro 
João Cardoso de Mene.~es 8 vo!os, conselheiro .Aodré 
Augusto de P3dua Fleury 6 votos. 

3. • A commi!são entende, á vista .ia apuroção 
fei~1, que devem ser reconhecidos .àeputados ·pela 
província' de Goyaz os Drs. Segismundo Antonio 
GoncalvtlS e Antonio Augusto de J!;u.lhõcs. 

Sal3 d a 3-• commissão d e inquerito, 17 de De
zembro de i878.:_J. Scdré.-Julio Cesar de Freito.s 
Coutinho. -Joaquim Ma.wel de Macedo .'-T heodoreto 
Carlos de Faria. &>uw.-l_ F. Horta de Araujo . ...:... 
.af. Moura._-sw.za.Linra.- FredericQ Rego,·.-A~ C. 
de Fr at!fa Carrolko _ _ · · . · 

O Sr- presidente declara deputados pela provln
eia de Goynz os senhores acima meucion~\l.os. 

Esgotadá n ordem . do dia, o Sr- presidente deu 
{.>ara o dia 23 n seguinte . · 

ORDEM no DIA. 

Vot.1ção do parecer da ! ·.• commisslio de· inque-
rilo sobre a eleição da Parahyba. · · • , 

! _• discil~sJo dos projectos de !877, n_ 60, ,á res
peito· de scrvieos prestados por operarios nos· 3 f 
senaes de marinha e á 'bordo dos navios do Estado; 

N. tllS ( 3. • dfson~são ), proposição do senado 
concedendo privilegio á João Jose Fa:;undes de 
1\eseodo e Si! v a para la1'rar a :i-rca eomprehendida 
entre os r ios Cayapó.e Marnnhão : n. 207, projecto 
concedendo privilegio ao Dr _ Capanema para Ca· 
bricar sulfureto de carbono : n_ 205, conced,endo 
privilegio á Luiz Mekarsky para introduzir. rio' lm· 
perio a m.Mhina de sua invenção: D- ilO, única, 
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eoncedendo licença ao desembargador Lima Ar
naud: n. 21.2, unica. idem ao Dr. Pedro Americo : 
7g, concedendo privilegio ao Dr. Ferro Cardoso. 
para introdueção de marmore Jllorezzo. 

Levantou-se à sessão o i hora da tarde. 

l!lês•iio eJD 23 de Dezen>h.-o de :18,.8. 

1'1\ESlDENCIA DO SR. FREDERIOO Dll: AlMEIDA (i.• Viu· 
presidente). 

A's H horas da manhã, acham-se presentes os 
Srs. Frederico de Almeida, Horta de Araujo, Ce
zario Alvim, Antonio dt Siqueira, Alves de Arau~ o, 
Prado Pimentel, Seraphieo, Barão da Estancm, 
:Mello Franco, Souza Carvalho, Ribeiro de ME:nezes, 
Fidelis Botelho, Freitas Coutinho, Almeida Cónto, 
:&!acedo, Affonso Celso, Joaquim Serra, Barão de 
'Villa Bella, Baptista Pera ira, Buleão, Zama, llde· 
fonso de AraUJO, Fernando Osorio, Leão Velloso, 
Franco de Sá, Ferreira de Moura; Pompeu, João 
Erigido, Tavares de Mello, Galdino, Joaquim Bre
ves, Tavares Belfort, Libera to Barroso, Espindola, 
Soutll, França Carvalho, Pedro L ui~, Paula Pessoa, 
Sinval, José Basson, Camargo, Andrade Pinto, Vi
riato de .Medeiros, · Azambuja llleirelles, Franciseo 
Sodré, José Caetano, Luiz Filippe, e Mariano da 
Silva . 

Compareceram d!lpois da chamada os Srs. Lou
renço de Albuquerque, Souza Lima, Lima Duarte, 
Flores, Sergio de Castro, Bezerra Cavalcante, Diana, 
Prisw Paraízo, Dantas, ~lente , Sow:a Andrade, 
Beltrão, Florencio de Abreu e Esperidião.· 

Compareceram ~epois de aberta a sessão o• Srs. 
.lllalheiros, Ruy Barboza, Felicio dos Santos, 
Candido de Oliveira, Mfonso Pen na, Hygino da 
Silva, Aureliano ~~a~alhães, Freitas, Theop h i lo 
Ottoni, Buarque de Macedo, ~rareolino Moura, 
Jeronymo Sodré, Costa Ribeiro, Martinho Campos, 
Epaminondas de :Mello, Bezerra de Menezes, Sil
veira Ma11ins, Lafayette, José Mariano, Carlos 
Affonso e Franklin Doria. 

Faltaram com partie.ipação cs Srs. Fabio Reis, 
Moreira Brandão e Theodoreto Souto, e sem ella 
os Srs. Almeida Barbosa, Rodrigueslo.nior, Barros 
Pimentel , Couto Mngalhãe~, Fred!lrico Rego, Fer
reira Rabello, Manoel Eustaquio, lgnacio Martins 

· e Visconde de Prados. 
Ao meio-dia abre-se a sessão . 
E lida e app~ovada a a ela da sessão antecedente. 

O S•r. 1.• SECRET.llUO dá conta do seguinte 

EXPEDIEl\"tE. 

Oflicios: 
Do L• secretario do senado de 21 de Dez~mhro 

de 1878, participando qn.e o senado não pôde dar 

o sen consentimento á propos1çao que autoriza o 
governo para mandar admittir á matricula em 
qualquer das faculilades d.e direito do Imperio o 
estudante Antonio Fernandes Werneck Moreira. 
-Inteirada. 

Do mesmo, participando que o senado nlio pôde 
dar o seu consentimento ã proposição que autoriza 
o governo para dispensar da prescripção dos 
exames de franeez e inglez, o estudante Fraueisco 
Xavier Paes de :Mello Barreto.-Inteirada . 

Requerimentos : . 
Do pharmaeeutieo Francisco Hermelino Ribeiro, 

pédindo permissão para se matricular no 3.• anuo 
medico da faculdade da Bahia, sujeitando-se a fazer 
exame vago de anatomia descriptiva. -A' com
missão da instrueção publica. 

Do pbarmaceutico Augusto Gomes de Almeida 
Lima, pedindo permissão para se. matricular no J.o 
anno medico da faculdade de medicina da eõrte, 
depois de prestar os exames que lhe fa1tarem.- A' 
commissão de instrucç;ão publica. 

De Joaquim Marques Redig, pedindo permissão 
para se matricular no~ . • anno medico da faculdade 
âe medicina da cõrte, depois de prestar os exames 
que lb.e faltam.-A' oomrnissãu d~ illstrucção pu
bliC:l.. 

De Joaquim Antonio de Carvalho Agra, otfere
eendo diversos projcctos sobre finanças, t erras 
publicas, e seu legilimo dominio.-A' commissão 
de orçamento. 

OBDEM DO DIA. 

ELEIÇÕES DA PAllAHIBA. 

É votado e approvado o parecer da l. • commissão 
de inquerito sobre as eleieões da Parahyba, con
cluindo: · 

t. • Que sejam approvaaas as eleições primarias 
das parochias seguintes : Neves, Livramento, Santa 
Rita, Jacóca, Alhandra, França de Taquára, Pilar, 
Taipú, Independencia, Serra da Raiz, Areia, Tei
xeira, Ingã, Natuba, Bananeira, Araruna, Cnité, 
Triumpho, Pedra Lavrada, Campina Grande, S. 
João, Serra do Teixeira, Patos, Sabugy, Pombal, 
Catolé do Rocha, Nossa Senhora da 1\liser!cordia, 
Conceição da .Misericordia, Nossa Senhora dos Re
medios de Souza, Rozario de S. João de Souza, 
Cajazeiras e Piranhas ; 

2. • Que sejam approvadas as eleições dos colle
gios seguintes: Capital, Pilar. Taipú, Ingá, Cam
pina Grande, Alagôa do Monteiro, S. João, Patos, 
.Pombal,-~iisericordia, Souza, Cajazeiras, Indepen
dencia, Borburema, Areia e Bananeira; 

3 . • Que seja, por ora, adiada a decisão sobre as 
eleições primarias e secundarias de Mamanguape, 
Alagôa Nova e Caba~iras ; 

4. • Que se mande proceder á eleição nas paro
chias de Alagõa do Mon teiro e Piancú ; 

5. • Que sejam reconhecidos deputados pela pro
víncia da Parahyba os Srs. Dr, J oão Florentino 
::\!eirn de Vawoneellos, Dr. Manoel Pedro Cardozo 
Vieira; Dr. ~lanoel Vicente de Magalhães, Dr .,Ma
noel Carlos de Gonvêa e Dr • .Anwnio Manoel de 
Aragão e Mello. 

O SR, .. PRESmEI>o'Tli: declara deputados os se
nhores acima m encionados . 

· Achando-se no· &~lão immediato os Srs .. depu
tados Manoel de Magalhães, Manoel C:u:los, Du.lhões, 
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e Theodomiro Pereira, são introduzidos. com as 
formalidades do estylo,prestamjuramento e tomam 
assento. 

OPBIUIUOS DOS AliSENAl!.S DE .liAJUNIL\.. 

Entra em i. • discussão e é regeitado o project<l 
n. iO de !877, concedendo cBrtas ''antagens aos 
serviços prestados por operarias nos arsenaes de 
marinha ou a bordo dos navios do Estado. 

o Sn. ZAW. pede a rectíficiação da votação. 
O Sn. L • su:RETABIO, ~ê de novo o projecto, e 

procedendo-se á rectifleação da votação, verifica· 
se ter sido rejeitado. . 

lll'lo:EMÇÀO DO CAYAPÓ, li!AlLI..'\"JIÃO E Sl!US 
AFFLUEN'TBS. 

· Entra em 3.• dlseu.ssão e é al!provado o l!.rojecto 
n. i98 de 1877, concedendo prrv:ilegio a 1 oao José 
Fagnndes de Rezen.j~ e Silva, privilegio exclu· 
sivo por 90 annos para lavrar a área eomprehen· 
did.a pelos rios Cayapó, Maranhão c seus affiuentes. 

FAlli\IC.I.ÇÃv DO SUI.FIIREToJ DI!: C.\.BBONO. 

Entra em l.• discussão e é rejeitado o proj ecto 
n. 207 de i877, approvando o decreto do poder exe, 
cativo que COJiccdeu privilegio por !O annos ao 
Dr. Guilherme Schuch de Capanema, para a fabri
cação do sulfureto de. carbono. 

O Sr. Macedo (pela. ortkm) :-Sr. presidente; 
não é perreitamente aceitavel o éoSiume de .doarmos 
sentados quando se põe á votos qualquer propo· 
sição. 

O SR . .Anol'!so Csx.so :-Nlio é nada aCGitavel. 
O Sa. ~LlcEnD : -Bem. 
Mas ainda menos aceitavel é decidir-se que uroa 

proposição está ~u não approvada, pelo facto de se 
observar este rnao costume. . . 

Peço, portanto, a V: Ex. que ~a de retificar a 
votação. 
. O Sa . PR2SlDEN'rE :-Procuro re!!Uhr-mepelo mo
vimento que vejo nas bancadas (apoiados). Em r e
gra, os Srs. deputados fazem um ligeiro movimento 
®rn o co,rpo como signal de approvação. 

O SR. :MACEDO: -'-liras é . diflleil ver esse movi
mento feito. por todos. 

O SR. PRESIDENTE :-A~ora, como o nobre depu
tado reclama, suhmettere• novamente o projecto :i 
votação. 

~~acedendo-se de novo :i votaçao, é o projecto 
reJettado. · . 

MACHINA MOTORA. 

Entra em t.~ discussão o projeto n. 2.05 de-1.877, 
approvando o decreto do· poder executivo que con
·cedeu priv ilegio por !O !nnos a Luiz Mekarsky, 
para introduzir no Iroperio nma machina de sua in· 
venção, destinada -a servir de força motriz. 

O Sr. Boarque de ltlacedo:- Sr. pre
sidente, lla necessariamente . um equivoco na re
.dacção desse projeeto. Nelle concede-se p rivilegia 

.. por !O annosao Sr. LuiiMekarsky, para mtrodnzir 
no Iroperio uma maehina de sua invenção. 

Todos sabem que .a invenção está garantida por 
.lei. Se a maehin.:>, é ~e,invenl)ão do Sr. ~~eka~ky, 

. que presumo reside no Iroperio_, ~ d~sliecessariq 
que a camara vote hoje um pnvi1eg10 ; este Ja 
está eoneedido por lei. 

Se, porém, se trata de intrcdncção, peDSO que a 
camara deve considerar que neste caso a lei man, 
da conceder um premio. Mas não sei realmente se 
essa machillil, que se di1: destinada a servir de for
ça motriz, merece com efl"eito ·sequer um premio. 

O SB. B.&.PTIST.L PEnsi.aA. =~ decreto concedeu 
privilegio de introducção. 

O SB. BuABam: nE M.lcEDO :-Para uma machina 
de invenção deste. indiViduo. $~ elle inventOil essa 
machina, já tem direito por lei ao privilegio; o in
ventor de qualquer objecto, ainda o mais insi
gnificante, · tem esse direi lO ; não é preciso que a 
camara vote privilegio. Se, porém, se trata de con· 
ceder um privilegio, que indevidamente se deno·. 
mina de invenção, eu, pela minha parte, vot~· · 
contra, porque entendo que essa · machina, que· 
nem sequer foi descripta no parecer, e que pro
vavelmente não terã applicação alguma pela 
simples denominação que se lhe dá, -de machina 
para servir de força motriz-, entendo, digo, que 
essa machina não merece nem m esmo o premio. 

Em q_ualquor das bypothcses, ou se trate de um 
privilegiO de intro ducção, o que é contra a lei, 
o~ se trate de um . premio dado a este individuo 
pela introdncção dessa machina, voiO contra o 
priijecto. · 
. Se, porém, se trata de uma invençãO 1. A!te 
projecto é desneeessario corilo. já disse, p<irq_U:e o 
direito do snpplicante já esta garanti.do por lel· .. 

Não ba na. casa· .n~bu,m dos signatarios do 
projecto, entretanto, se a c amara julga preferível 
requererei que ~se projecto vá á commi<sãci de 
r.ommercio e industtia. afim de que ella D9S escla

. reça sobre a. eondncta que devemos ter. 
O SR. Pl\ESlDEN'lll: - O prójeeto j& tem parecer 

da commíssão. 
O SB.. Gol!ÇUo BuLCÃo : -O p:a.recer está muito 

vago. · · 
O SR. BUJJ\QUE DE llúcEDo :- Neste caso· re· 

queira que se peçam . informações ao governo, 
afim de ficarmos devidamente esclarecidos. Se a 
camara não aceitar o meu requerimento, votarei 
contra o projecto. 

Ê lido, apoiado, posto em discussão e rejeitado 
o seg uinte . 

Req~m"imento . 

Requeiro que se peçam informações ao governo 
sobre a materia do projeçto n . · .. !t05.-Buarque de 
Maado. 

Posto a votos o lJrajecto é rejeitado. 

MARMOBE ldOliEZZO. 

Entra em l. •. discussão e ó .rcjeílado o .Projecto 
n. 79 de :1877~ approvando o decreto do poder 
executivo que concedeu privilegio ao Dr. Daniel 
Pedro Ferro Cardoso para introduzir no lmperio, 

· marmore Morezzo. 

LICE..'iÇA.. 

Entra em nnica discussão a emenda do senado 
ao projeeto que :mtorisa o governo a con ceder ao 
desembargador lllatheus Cas:a.do de. Araujo Lima 
Arnaud um anno de licença com os ~ns r espectivos 
vencimentos. . . 
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. O Sr •. Zanm :- Pedi n p~lav11t )18ra fnze.r 
uma ligeira observaç~o. O projecto de que se trata 
e que ~oncede a licenta de nm anno, pedida pelo 
desembargador Arnnud, tem a data de 5 de Se
tembro de 1877; e, pGrt->uto, e um projeeto que 
pó de considerar-se prej udieado _ Além disso, é pre
ciso notar á caruara dos Srs. deputados e ao Sr. mi
nistro da justiça,qu~ não e possivel que a medicina 
façJ recolJt;a· a saudc ao desembarg-ador Arnaud, o 
qu~l est;i inteiramente impossibílitado de exercer o 
seu Jogar. E, a este respeito, ó preciso que o Sr. mi
nistro <la j usliça tome alguma providencia }lar::~ que 
a rela~Uo da Hahía seja supprida de um deMmbarga
dor. E' simplesmente o que se me affereeea dizer. 

Posto a votos, é rejeitado o projecto. 

J.lCEl<{\À. 

Entra em unica discussiio, é approvada e re
mottilla :i commissão tle re!laeçl!o a emenda do se
nado ao projecto queautorisa o governo a conceder 
ao Dr. Pedro Americo de Figueiredo e Mello dezoito 
me.zes lle licença. 

Achando-se na sala irnmediata o Sr. ministro da 
fliZCoda, o Sr. presidente nomeia para recebei-o 
uma commi~são cornpósta dos Srs. Flôres, Fer
nando Ozorio, Bulcão, Bezerra Cavalcanti, Diona, 
e Ildefonso de Araujo. 

O Sr. ministro da !a~:enda entra no salão com as 
form~lidarles do est~·lo, torna assento na me<a :i di
rei!~ do Sr. presidente e lil as propostas do poder 
executivo fixando a de~pezn c orçando a recci ta do 
Imjlerio para o e:.erci"ío financeiro de i879-i8SO 
do tb.eor seguinte : . 

.. Augustos e dignissimos senhores reprosent:lntes 
danação. · • 

Em satisfação do art. l.3 da lei n. 99 de 31. de Ou
tubro de 1835, -vento aJlresent:\r-vos a proposta de 
lei de orçamento para o exercício de .1879-!880 _ 

Proposta 

CAPITULO 1 

DESI'EZ:A .GERAL 

Art. L •- A despeza geral do Imperio, para o 
exercício à e i8i9-1880; é finda na . qu~ntia 
de •.... --- ...•... --........ :12LH9:59:l673:1, 
" qual gerá distribuiu a pelos sete ministerios, nn 
fôrma que especificam os artigos seguintes : 

Art. ~-• O ministro e secretario de estado dos 
ne~;oeios do imperio é autorisado a_ despender, com 
os se~,-IÇOS destgnados nas segruntes rubricas, a 
quantt~ de .•............ _. . ... 8.8!!2:725,59~8 

A saber: 
:l_. Dotação de Sua Magestade o 

Imperad~r. . . . · . 
.2. Dita de Sua Magestade a Im

peratriz. . _ _ _ _ 
3 . Dita da Prineeza Imperial a 

Senhora D. Izabel. . _ 
~- Alimentos do príncipe do 

Grão-Pará oSenhor D.Pedro 
5. Dito3 do Princip<l o Senhor · 

D. Luiz, filho de Sua Alteza 
aPnnooza ImperiaL 

800:00(1,5000 

96:000~000 

:150:000,$000 

8:000~000 

&: 0006{100. 

6 .. Dotação do Senhor DuqnP. de 
Saxe, vi uva de Sua Alteza 
a Prince:a Senhora D. Leo
poldinn. . . . .•. 

7. Alimentos do Príncipe o Se
n!tOr D. Pedro. . . • 

8. Ditos do Príncipe .o Senhor 
D. Augusto. . . . . 

9. Di tos do P riucipe o Senhor 
D. José. . . • . . • 

i O. Ditos do Príncipe o Senhor 
D.Luíz ...... . 

H. Ditos do Príncipe o Senhor 
D. Felippe. . . . . . 

i~. ?tlestres da Familio Imperial. 
13. G;~binete imperiul. . . . 
H. Cam~ra dos senadores. 
15. Dita dos deputados. _ . 
:1.6. Ai udas de custo de vinda e 

voBa dos dQputados. • 
f7. Consellw de estado . 
iS Secretaria de estado. . 
19. Presidencius de província 
20. Culto publico. _ . 
íll.. Seminarios ep\scopaes 
22. Faculdades de direito. 
23. Ditas de medicina. . 
24. Escola polvteehnica .. 
25. Dita de minas. . . 
26. Instituto commerciaL . • 
27. In.strncç~o primaria e secun-

d~ri~ domunicipio da côrte 
28. Academia das bellas artes ..• 
~!L Instituto c!os meninos cegos. 
30. Dito dos surdos-mudos .•... 
3:1.. Asylo dos meninos desvalidos 
32. Estabelecimento de educandas 

nol'ará ..........•..•... · 
33. Observatorio astronomico _ . 
3/Jo. Archivo publico ........... . 
35. Bibliotheca publica .... , .. .. 
36. Instituto historico e geogra

phico brazileiro .... _ ..... 
37. Imperial academia de medi-

cina ................... .. 
38 _ L yceu de artes e off!cios .. . . 
39. Hyg-iene publica . . . . . .. _ .. __ 
1>0. Instituto vaccinico .. . .•.. _. 
4L lmpccção de saude dos por· 

\()S. • • 
42. Lazaretos . • . . 
43. Hospital dos lazaros. • . 
U. Soccorros publicos e melho-

. ramento do estado saJSi· 
tario .. 

45. Obras . . . . . . . 
46 _ Direcloria geral de~talistica. 
1;7. Eventuaes .. 

75: ooo,;ooo 
6:000~000 

6:0008000 

6:000,$000 

6:000~000 

12: 00().)000 
· 7 : r.oo:\ooo 

2:27t:5~:l8 
669:~6000 
935:8~0,$000 

5f<:250~000 
1,8:000;)000 
~05 : 6\15~000 
3~5:5236000 

L02,1.:708;)-.~20 
H5:25()~000 
:291:8506000 
~1:449t:OOO 
337: 1.895500 
73: soo;sooo 
21:280~000 

Lt59:387SOOO 
77:956SOOO 
70: loo,5600 
83:397;)000 
78: 83!,%00 

2:000~000 
30 :0806ilOO 
2<1:3806000 
74:800~500 

7:000~000 

!!: 000~000 
10:000~000 
U:240~000 
14:080~000 

56:4221)600 
7:7iQ~OOO 
:.!:000~000 

800:000$000 
500 :000~000 

40:920,5000 
30:000~000 

.Art. 3. • O ministro e secretario de ·esta-do dos 
negocias da justiça é autorizado para despender, 
com os serviços designados nas seguintes rubricas, 
a quantia de. • . . • • . 6.778:845$íJ9i 

A saber: 
L Secretaria d& estado. . . . 
2. Supremo tribunal de justiça. 
3. Rclav\)es .•.... .. .....•. •..• 
r.. Juntas commcrcines .•.••.•• 
5. Justiças de L• instancia .... 

----
!63:090;5000 
!65: 7~2,5000 

. 636: 706,5000 
92: 700;5000 

!.lr.!:5: 737,57 H. 
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6. Despcza secreta da. policia... t20:000JOOO l ~~- Munições de boca. • • • . 
1. Pessoal e material da policia. . 67.:! :869&000 2õ. M uni~ões navaes ; . . . 
8. Guarda nacional........... 3:000,5000 ·l 2.G. :Muni.;_iies de guerrn ... - _. 
9. Casa de •1etenção e asylo de 27. liatenal de eonstrueçao 

mendigos..... . • • . . • . . . . 7~:620;5000 unvnl. . . . • . . 
:1.0. Eventuaes.... ... . . . . . . . . . . i2:000,SOOO 28. CoOllmsLivel . . . . . 
U. Corpo mili!:lr de policia •. -... ~70 :3UOSIJOO 29. Eventuaes . 
i2. Guarda urbana. . . . . . • • • .. . 450: 000<)000 

H9 

:1.74!· 00~.$72() 
~00: 000.)000 

25:000*000 

800: ooo,sooo 
500: 000$000 
200! 000~000 

!3. Casa de correeção.. •. • . . •. . lí5:0205G80 
· i4. Obrns..... .. . . . . .. .. .• • •. • 30:000,>000 
i5. Cla••ificnção das· leis. . • 1::!:000~000 
i6. Auxilio á força policial das 

províncias . . 600: 000;5000 

Art. 6.• O ministro e seerctario de estado dos ne· 
goclos da guerra é autorizado a despender, com os 
scrvü;ús ües1gnados nas seg-uintes rul;rk<ls~ a 
quantia de . . . H.86~:228;)'161i 

i7. Ajudas de custo. . . 70:000~000 A saber: 
:!.8. Conducç5o de presos de 

justiça. . S:OOO,SOOO L Secretaria de estado e repor-
. i9. Presidi o de ·Fernando· dé tiçõlls nnnexas . 

Noronha. •oo·()OO.SOOO . 2. Conselho supremo. . 
•. · · 3. Pngador'in das tropas. 

Art. 4.• O ministro e secretario de estado dos oe- 4. Archivo militar • · . 
goeios estran(leiros é au.toriiado pm~ despenil~r, 5. Inslrucção militar. 
com os serviços design~ãos·nas seguintes rubricas, 6. Intendencia e arsenaes. . 
a q_uantia de. !.032:69~~666 7. Corpo de saude c hospitaes. 

A saber : 8. Estado-maior g-eneral. 
9. Corpos especiaes . . . 

L Secretaria de estado, moeda w. Co!pos arregimentados . 
dopt~iz. . . . • • • 150: !.78,$000 u. Praças de pret. . . . 

~. Legações e· consulados, ao 1~. Etapas, fardamento, etl1. 
cambio de 27 d. sts. por 15. 532:6501)000 :ta.· Armamento. _ . . . . 

3. Emnrcg-ados em disponibili· 14. DesfJ9zasdoscorposequartoi.s 
dndc, moeda do paiz. • • 9:866~666 '1õ. Companhias militares. • . 

ll.. Ajudos de custo, ao cambio 16. Q_,mmissões militares. 
de ~7 d. sts. pori,SOOO. . 70:000;$000 1 · 

5. Ex.traordinarias no exterior, 17. C as<es inactt v as • 
idem. . . • . . . 50:000~000 i~· ~!J;d~s de custo .... 

€. Ditas nD interior, moeda do· ~o: Preá~i~~ecoloni:;.~ militares: 
p~iz - 20: I)OOJOOO 21. Obras militares. .· . • . 

7. Commissüesdeliwites e liqnl- ~. Diversas despezas e-eventuaes 

205 : 0836000 
~i :9z06000 
40:675,)000 i . 

27 : 988;)000 
~0:022.~160 

L ~6i: 003,>776 
797: 7:!~,>8~0 
243: 98~,5000 
84.7: 55~;SGOO 

2. 261 :3i8,5000 
L:i97:874;5860 

' 4.27S:000,$000 
líO:OOO,SOOO 

õõO: 000,}000 
29~: 762;5720 

7<1.:626,5800 
890:~4~428 

40': OOO,Síl')O 
92 095,;1~00 

:1.26::136~0 
627:000,)000 
G59:41;;.$il00 

dação de reclamações • . .21lÓ:OOO,)OOO 

Art. 5. • O ministro e secretario de estado dos 
negocios da marinha é ~utorisado para,de.;penàer, 
eom os ~erviços designados nas seguintes rubricas, 
a 'luantia de. . H.352:65i~3í1 

Art. 7. • O ministro e secretario de est?.d'J dos ne
gocios qa "ag-ricultura, commercio e ol;ras pull licas 
é autorizado para des_pender, eom os se rvtços de
signados nas scgu1ntes rubricas, a qu~ntia 
de. . . · . 2!.389:783;$89! 

A saber: 
1. Secretaria de eslado . 
2. Conselho naval. 
3. Qunrtel genera.l . 
4.·Consclho supremo. 
5. Contadoria . . . . . . 
6. Jntendencia e accessorios ... 
7. A udiloria . . 
8. Corpo da armada e classes 

9: &~t~~~3~avai. : . . . 
10 ~ Corpo de imperiaes marinhei· 

ros. • . . . . . 
H. Companhia de invalidas. 
i~. Arsenaes . • • . . 
13. Capitanias de portos. 
U. Força. naval. • • • 
Ui. Navios desarmados 
!6 ... Hospitaes 
17. Pharóes. . • • 
18. Escola de marinha 
19. Reformados 
~0. Obras . • • 
l!L Hydrograpbia . 
22. Etapas . . • 
2:\. Armamento 

125:092,5000 
2~:800~000 
32: 520;)000 
H:ü346(>00 

:!37 :6956000 
i05:H9~700 

!1:670SOOO 

895;;;96~ 
159: l5i~ti66 

A solier : 
L Secretaria de estado. • • 
~. Sociedade :mxiliadora da in-

dustria nacional. . . 
3. Aequisição de sementes e -

plantas, introducção de ap- . 
parelhas "li'ricolas e melho
ramento ae raças. . . 

4. Imperial instituto babiaDD d~ 
agricullura. • . . . 

5. Estabelecimento rural de S. 
Pedro de Alcantara,nn pro-

. 943:485$000 viocia do l:'iauhy. • . 
7 :9~96200 6. Auxilio parn a conclusão da 

~-4,55:178;5E95 Flora Braziliensis. 
!T.0:7:!6;5~00 7. Eventuaes . • . . • 

1.400:000;5000 8. Imperial instituto fiumi-
!7: 809,5660 nense de agricultura.. 

21.3:685,$880 9. Passeio pnblico . • 
HIS: 32~;)000 !O. Corpo de bombeiros . 
i67:83i,)&JO H. Dlumin~ç~o pill>lica . •. . 
233:248S6õO 12. Garantia de Juros ás estradas 
360:000;j200- de ferro . . • • • . 
13:450,!1000 l3. Estrada de ferro D.Pedl-oll. 

5:856;5000 14. Obras publicas. 
1&!:900.)000 , 15. Esgoto da cidade 

254 : OOOJ()OO 

6:000p000 

20: 000;$000 

20:0006000 

f3 : 600;$000 

lo:ooo~ooo 
20:000,$000 

~8:000;$000 
l3:265,SOOO 

250:090$000 . 
800:000,5000 

1 .. 273:33!,%9.! 
5. 783:21;0;$00lt 
ll. 600:000,5000 
l.51ó4:489s%0& 
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sessão em ~J.àe vezemnro !te um:!. 

!6. Telegraphos.. · . . · . . . 
t7·. Terras p11blicas e colonisação 
!8. Cnteehese. . . • . . • 
!9. Subvenção ás companhias 

de navegação por vapor. ,0. Correio gero! • • • • • 
U. Museu nacional . • • . 
!~. Fabrica de ferro de S. João 

L&St:W>6000 n . 
!. !55:0i8,5000 

!00!0005000 

3.034.:~0õ000 !5. 
!.765:5!06800 

oo~oooõOOO 

176:6096000 

A.diantamen to da gal'aJltia pro· 
vineial de ! • 1. ás estradas 
de ferro da Bahia, Pernam· 
bueo e S. Paulo. . • . 

Reposições e restituições · • 

CAPITULO Il. 

RECEI'l'A GERAL·. 

MIO: OOOIQOO 
roo:ooo~QQo 

de Ypanema. . . . • 
~3. llannmissões (pro dueto do 

fundo de emancipação). . 
~~- Educação de ing~nuos (25 •t. 

do qne produzo r o fundo de 
emancipaçãG, e bem assim 
o que para este serviço foi 
consignado pela lei n. ~79! 
de 20 de Outubro de i877). 

8 Art. 9. • A receita geral é orçada na quantia 
de !OL000:0005QOO, e será realü:ada oom o pro
dueto da receita gero!, qne arrecadar-se dentro do 
exercleio da presente lei, sob os titulos abaixo 
designados : . 

Ordinarüz. 

---- 1. Direitos de importaçã.o para 
Art. 8. • O ministro e secretario de estado dos consumo . . . . . . 

negoeios da fazenda é autoriza~Jo para despender, !. Expediente dos generos livres 
com os serviços designados nas se.!iuintes rubri· de direitos de consumo. . 
cas, a qu~ntia de. • • a6.878;66/16(100 3. Armazena&em. . . 

A saber; ---- 4. Imposto e pharóes. 
5. Dito de doca. • • . . 

1 Juros, ~m~!·tização e mais 6. Direitos de exportação dos ge· 
• despezas r 1 divida externa neros nacionaes . . : . 

do Estado, ao cambio par 7. Ditos de 2 i/! "/• da polvora 
de 27 . • . . . • • 14..37~:0838000 fabricada por conta do go. 

2. Juros c amortização da divida verno e dos meta.es precio-
interna fundada . . • i9.9iQ:39!,SOOO sosem pó, pillha, barra ou 

3. Juros da dividainscriplll,antcs em obras. . • . . • 
da emissão das respectivas 8. Ditos de i i/! Ofo sobre o ouro 
apolices, e pagamento em em barras, fundido na casa 
dinheiro das quantias me- da moeda. . • . • • 
nores de @015000, na Iórma 9. Ditos de 1 o;. dos diamantes. 
do art. 95 ãa let de U de lO . Expediente das capatazias. 
Outubro de ~83~ 50:000/iOOO U. Juros das acções das estradas 

li.. Caiu de lliDortiznção. . . 193:800~000 de ferro da Bahia e Per· 
5. Pensionistas e aposentados. • 2 .1i.32:M56000 nambueo. • . . . • 
6. Empregados de repartições U. Renda do eorreio geral. . 

exlineta.s. . . . . • 32:85li~OO 13. ·Dita da estrada de ferro D. 
7. Thesou.ro nacional e lbesou- Pedro R. . . . • 

rarias de fazenda. , . • L588:331.SOOO 14. Dita da casa da moeda. • 
8. Juizo dos feitos da fazenda. • i30: 762,5000 15 . Dita da litbographia militar. 
9. Estações de arrecadação. 5.553:2~9/JOOO i6. Dita da tYpographia nacio· 

to. Casa da moeda. • • . • tSl!:WOIOOO na! • . • . . . • . 
H. Administração de proprios 17. Dita do DiariD Offida,l. • • 

nacionaes. . . . . • . ~: 0056060 i8. Dita da casa de correcção. 
n. Typographia nacional e Dia· i 9. Dita do instituto dos meninos 

rio 0/fiâal. . • .. • • ~9:71i.OõQOO cêgos. • . . . • • 
13. Ajudas de custo . . • • 50:00~0 20. Dita. do instituto dos surdos· 
U . Gratificações por s erviços mudos . • . • . • 

temporarios e e:s:r.raordina· !l. Dita da fabrica da polvora. 
rios. . . . . • . . 20:000~000 22. Dita da de ferro de Ypanema . 

:!5. Ditas por trabalhos róra·.das ia. Dita dos telegraphos eleetri· 
horas do expediente.. . . 30:0006000 cos. . • . . . • 

i6. Despezaseventuaes,inelnidas n. Dita dos arsenaes. • • . 
as ditrerenças de cambio . 3.080:000!(100 $. Dita dos proprios nacionaes. 

i7. Juros diversos, incluídos os !16. Dila dos terrenos diamanli-
dos bilhetes do tbesouro, 
commissões e corretagens. 

tS. Ditos do emprestimo de cofre 
de orpbãos. . ; . . . 

19. Ditos dos depositos das cai
xas economicas e montes 
de soceorro . 

!(L Obras . . • . . . 
!L 1\esgot& do papel-moeda . 
ti. Serviço das loterias • . 
!3~ Exereieios findos . 

1.5611:100~.000 

. 500: OOOt$OOO 

600:0006000 
51í8 :8006000 

3. 600: OOOriOOO 
83:40(),5000 

. 800:0006000 

nos. . • . . . . • • 
27. Dita do imperial eol!egio de 

Pedro ll . ..••. 
~- Fóros de terrenos e de m~ri· 

nhas, excepto os do muni· 
cipio da côrte, e prodncto 
da venda de posses ou 

· domínios uteis dos terre
nos· de marinhas, nos ter· 

. mos das leis ue orçamen· 
to ·anteriores. • 

5ll . 000:0008000 

5()0: 000,)000 
700:000.$000 
130: OOOr}OOO 
-iO:OOO#)OO 

15. 500:000,5000 

31):000$000 

i ~o: ooo,sooo 
870:0()()6000 

9.500:000,SOOO 
20:000~000 

. 500~000 

230:0006000 
Jro: 000,5000 
~:000.5000 

4001í000 

l:600~ 
!:500.50()0 

US:OOOiJ()OO 

160:0008000 
20:0006()00 

160; 000$000 

15:0008000 

SO:OOQBOOO 

6:00QtSÓ00 
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29. Lau.den1ios, n~o eomprehen
didos os provenientes dns 
vendas de terrenos de ma
rinhas da côrte. . . . 

30. Imposto predial. • . . • 
31. Matriculas dos esMbelecimen

tos de inslrucção superior. 
32. Sello do papel, fixo e propor

cion:ll. . . • . . . 
33. Premias de deposif<is publi

cos. . . . 
3~. Emolumentos . . . • • 
a.,;. Imposto de transmissão de 

pr0priedade. . . . ·• 
36. Dito de indus!rias e profis

sões. . . . • . • • 
31. Dito de i'.O •;. das loterias .. 
38. Düo de 15 % dos premias 

ilas mesmas. . • • . 
39. Dito sobre datas mineraes • 
1<0. Ycnda de terr:~s f.')L>licas .. 
U. CoMes são de pennas d'agua. 
~- Imposto de gado. • • . 
~- Cobran~ da di•rida activa .. 

Extraoràir.aria. 
M .. Contrlbuiçfio para o monte· 

piG ..... 
r.ll. Indcm~isações. • . . • 
M. Juros ae cnpitaes nacionaes. 
~7. Producto de loterias para 

fazer fuce ií~ despczas .da 
casa de correeciio e do me
lhoramento sanitario do 
Imperío • • . . • 

{18. Dito de 2 % das loterias. . 
i9. Yenda.de generos c proprios 

nacionocs. . . . . • 
50. Receita eventual, compre

ltcndidas as multas 110r in· 
fracção de !eis ou· regula
mentos . 

20 :000,$000 
:! . 800: 000~000 

!90:0005000 

3. 1>00: 000;5000 

i6:0il05GOO 
380: OOO.JOOO 

~. 00(}: 000,)000 

a. o5o: ooosooo 
800 :000,5000 

500 :000,'>000 
500,)000 

GQ,(I!)O;iOOO 
2ô0 : 000,$0(10 
~10:000,:)000 
500:000,$000 

30:000~000 
300: 000:2200 

i(}: 000,)000 

55:500p000 
108: ooosooo 
00:000~000 

{!OD-: 000;5000 -------
!.01.. 000 : ooosooo 

llenáa com a,pplii:açiio-ezper,W.~. 

Producto das seguintes quotas destinadas ao 
fundo de emaucipação, além de outras creadas 
]leio art.· 3. • da lei .u. 20-iO de 28 de Setembro 
de l.87i : 
L Tu:s.a de eserayos. . • .l 
2. Transmis.,1G de propriedade 

dos mesmos • . . . 
3. hinltas . . . . • . . 
~- D<>nativos · • · · · • "OO·oo· o•~oo 
t;. Beneficio de seis lot~rias \ " · "" 

isentas de impostos • • 
G. Detim~ parte a~~ eonceqiuas 

depots da lei . . • •. 
7. Di"Yldo acti"\"a . • · ' 

Art. lO .. O governo fica autorisado vara emittir, 
no exercicio dc,sta lei, bilhetes do thesouro at~ a 
somma de l.S.OU0:000.;\000, como antecipação da 
receita e para supprir qualquer excesso da des
PC2a fix.ada sobre a r~ceila orçada. 

~ Unico. Continúa a vigor ar a aulorisação CJ>U· 
fenda pelo nrt. 10 da lei n. 2i92 de 20 de Ou
tubro de 1.877 paro converter em· divida eonsoli
dnda interna ou cncrna, no todo ou em parte, a 
divida fluctwnte • 

.. .- iO.-TOll(} I~ 

Art .. H. O defieit reeonheeido nestit lei ser.í 
preenchido. • . . . • (fertence a inicin:iYa ;i camara 
dos Srs. deputa.dos . 

CAPITULO m. 
DTSI'OSIÇÕES GllR.\ES. 

Art. i2. E' autorizado o governo para receber e 
restituir os dinheiros das seguintes origens : 

Emprestimo do cofre do orphãos. 
Dens de defuntos e Dnsentes e do evento. 
Premi os de lotcr~s. 
Depositos das Mixas cconomicas. 
Depositas dos montes de, sóccorro. 
Depositas du diversas origens. 
ü saldo, que produzirem esles depositas, será em

preg<odo nus despezas do Estn<lo ; e, se as sommas 
r~.sütuid.as excederem ó.s entralbs, Ptl!l"ar-se ·h a 
com a renda ordin~rin a ilill"erença. 

O soldo, ou o excesso das restüuíções será con
tem}Jlado no balanço sob o titulo rcspecti v o, c-on
fol·me o disposto no art. ~i !la lei n. 523 de 17 de 
Setembro de i85L 

Art. 1.3, Fica elevado a LOQO:OOO~OOO o cre
dito de 800:()00.~000 votado no§ 21 do art. 8.• da 
l~i n. • :17'H de \<o de Nov~mhro de 1877 parn o 
Mgnmcnto de exercícios findos 110 nn:~.o financeiro 
âc tB78 -l8'í9. · 

Art. H. São approvados os trau.sli.ortes de 
sobras de umns para outra;. 'l'crbns, cl.ectlladas, 
na s~1u1a de 3. 093: Sil>b%8, nos e.xerd ciàs de 
1S'iô-i87í e 1877-!878, e· 11.Ulurizadus veios J.~
CL'etos a que se refere a tl)bellâ A. 

§ u ~<i co. E' aberto ;_, ll'l>' erno um credito 
e"l:traoràinario e snpplcment.~r dn qunntia de 
65.333:593;)320, qu~ será d lstribuido pelos minis· 
terio;; e rubricas eous\anles da tnbella n. perten
~endo 13.99~:21>7~695 ao exercício de 1.87ti-J.S77; 
30.039:34,5$1;25 ao de :1.877-1.878; 12.~00:000$()00 
ao de l.878-J.8i9, e ~.OOC:OCO~OOO ao~ em que so.fi· 
2erem os despezas autoriza das pelo C:.ecreto n. 69!8 
do L • de lunho de 1.878 . 

Art. i5. O governo poderá despender no cxer
cicio d~ _Presente lei, por conta dos creditos espe · 
cíaes , alen\ da importancia de lS.(;I$2:000;?000, fi· 
xada na ta bel! a C, as seguintes : 

§ 1.. • A do saldo que ficar do creclioo aberto pelo 
art. 2.• ~ uuico n. 3 da I~ i n. 231,8 de ~5 de Agosto 
de l873, se as obras do novo matadouro se não po
derem concluir dentro do exercicio de f878-1Si9 . 

)i 2. • A que fôr nece~saria para a r eforma da ty· 
po~aphia nacional. . 

§a. • A que se tornar preciSa para o pagamento 
da gnrontla de juros e amortização das l etras hy· 
pothecarias dos bancos do credito real, no3 termos 
do resolu~o legisl:~tiv-a n. 268i do 6 de Novembro 
de 1.875. · 

§ !..• A de <;.200:0i)O,;í para os serviçosnatorisados 
pelo decreto n. 6918 de :1.• de Junho ultimo, de que 
trat:l o art. !3, § l. • .desta lei. . . . 

Art. 16. Continuam em VJgôr todas as dtspost· 
çõcs · ãas leis de orçamento antecedentes, que não 
versarem particularmente sobre a fixação dare· 
ceita ou despeza, sobre autorísação pJra fixar ou 
au:;mentar vencimentos, e que não tenh am sido 
expressamente revogadas. 

·Art. !7. Ficam revogadas as disposições em con-
h~~ . ' . 

Rio de Janeiro, 23 de Dezembro de t87S.-Gàs!1(lr 
Silvcim J[ar/ins. 
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TADELL.&- .& 

TRAN S PORTE DE SOBRAS. 

Leis ns. 2348 e 2640 de 25 de Agosto de 1873 e 22 de Setembro de 1875. 

Exerelelo de 187'6 -187'7'. 

~llNISlERIO DO IMPEI\!0. 

De..-et<J n. • 6783 de 29 de De: enlbro de i817. 

Art. 2. 0 : 

§ 15. 
5 16. ~~sifi'r1ad~ees:~g.odó::::: ::: ·.: ::: ::::::::::::::::::: ;':::: :::;: f~~~~~g 

't i; 
Faculdades de merllr.ina... ..• .. • . •• ••. . .... . .• . .. ..... ... . . ... 2l:2i9i)750 
Eseoi:L polytecllnlea ........ , •. •. . .... .. ....... . ..... •. . • .. .•. 4:340/llli 
Instrueção prilll3ria e secundaria do municipio da cOrte... ..... 3!.:8888614 
lnst\tuto do meninos cégos. .... . ... • . • • • . .. • . .. • .. .. ••. .. • • . . .. iõ:37l!S23i 

27. Dito elos surdos-mu~os.......... ..... ............. .... . . . . .. .. . 3125978 
w. 
42. 

Obras......................................................... 175:537/llo97 
Eventuaes.......... . .. .................... .... .. .. .. ... .. .. .. . - 8:79211010 ----

:t.liNlSTERlO DA JU5nÇA. 

Decreto n. • 6761 de 7 de De.::1ml>ro de 19'17. 

Art. 3. 0 

§ 5. Justiças de primeira instancia ...... ..... ......... .. .......... .. 
5 9. CondueçiO, sustento e curativo de presos .............. .. ...... . 

:MINISTER!O DOS NEGOClOS ESTRANGEIROS. 

Deet·eto n.• 6777 de lã àe De.::enWI'O de IS77. 

Art. ~-0 

! !.. Sceret-,nla de estado ................. ................. . .. . .. . . .. 

! ~: ~~~~~~~~~ir1~ ~~~ft~H~~~~-e:;:::::::::::::::::::::::::·::::: 
• 6. Ditas no interior .. . ............... .. .................. ....... .. 

AUNISTERIO DA MARJ:NHA. 

Dtcrtto n.• 6774 de l5 ~e De:cm&ro t1.c 1877. 

Art. ~ -· 

1 L Secretaria de estado . .. ........................................ .. 

I 3. Quartel ::eneral ..................... ............... ........... .. 
1!. Capitanias de )>C.'rtos ......................................... . 
15 • . Navios desarmado:; ........................................... .. 

~ 18. Escola de marinba ..................... . ................. ..... . 

:MINISTER!O DA GUERRA.. .• 

ta:ool/138~ 
2:~3li,S3l~ 

3a:i~Ol.l7~9 
8:9Gl/j9SB 

Decreto n. • 6779 de ~2 d8 Dc;;cm/iro <l8 l877. 

l
i ~: 

9. 
13-
15. 

Art. G.• 

CorJ>O de saude e bospitacs ." ................... ... ........... . 
Quadro do exercito ........ .... ...... , ......... ............... . 
Commlssõcs militares . .......................... .............. .. 
Presidias e colonias militares .................... . ........... .. 
Diversas despcza.s c eventuaes ............................... .. 
1\epartiQôes de fazenda ........................... ............ .. 

39:7235333 
143:97654!7 

3:6236667 
U:l8~8i98 

l97:050SSU 
3:701,!1883-

!68:782/)!lU 

!52:l04/i880 
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Sessão em 23 de Dezembro de i878. 

l\IINISTF.lliO DA ACIUCULTURA. 

Decreto n. 6 68f5 rh 29 d.e De~em.fwo de 1877 .. 

Art. 7.• 

~ i. Secretaria de estado •••••••••••••.••••..•••..••.• , •.• •.••.•••.. 
~ f2. Obras publicas ................................................ . 
~ t7. SubvenÇlio ás companhias de navegaçao por vapor ......... • •• 

MINISTERIO DA FAZENDA. 

Decreto ". • 6824 de ~ ~ Jle:;em/lro de !.877. 

Al't. 8.' 

~ 7. Tbesouro nacional e thesourarias de fazenda ................ . 
~ 9. Estações de arrecadação ....................................... . 

§ 10. Casa da moeda ................................................ .. 
~ H. AdministraÇilo de proprios nacionaes ......................... .. 
~ !.2. Tj'pograpbia nacional e Piarto OfficiaC .. ....................... . 
~ !.3. AJUdas de cbsto .............................................. .. 
~ 18. Juros do em presUmo do cofre de orpbaos .............. . .. . .... . 

§ ~p3. 
~ 27. 
~ 28. 
~ ~-
~~: 

Art. 2. • 

IE'"'erc•c•o ele 1.87'2'-18'2'8. 

MIXISTERIO DO ll\!PERIO, 

Decreto n. • 709i de i6 de Novembro de !.878. 

Faculdades de medicina ....................................... . 
Escola. polytecbnica ................ .......................... .. 
Academia das bellas-artes ........................... " ........ .. 
Instituto dos meninos cegos ... : . .- ...... . .. . ..... . ... . ...... ........ . 
Obras .......................................... , ............. .. 
li:ven.tuaes ................................ ; ... . ........... . ... . 
Observa to rio astronomieo ...................... : ............. .. 

.NlNISTE_IUO DA JUSliÇA. 

DecY•to n . • 691.8 àe ~5 de Junho de 1.878. 

Art. 3.• 

~ 9. Conducçao, su>tento e curativo de presos ...................... . 

Jleoreto n. • 7039 de 5 de Ou~Wiro de 1.8/S. 
Art. 3.' 

Pr~idio de Fernando de Noronha .............. .................. . 

DeCI·eto n. 0 7050 d4 !8 de Outubro de !.878. 

Art. 3.• 

U:89BS!!:S 
M~: 66U/i35() 
lõ:8í3~l70 

20:000,5000 

236:97.2Jí9~ 

i u. Conducção, susLento e curn\ivo de presos........................ 5:000Jí000 

~IINJSTERIO DOS NEGQC!OS ESTRANGEIROS. 

Dec•·eto "· • 69:1.7 d• ~3 deJunho de 1878. 

Art. ~-· 
5 5. Extraor<linarias no exterior .................................... .. 8:Ui~l.31. 

Dscr~to n. • 7003 de !6de Novl!mbro de 1878. 

Art. 4.• 

~ 7. Commissõe' de limites e liquidação de reclama.o;ues ............. . 

f23 
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NlNlSTER!O DA MARINHA. 

Decreto n. • 6U7S de iO de Iullw de 187$. 

Art • .;;.o 

§ ~~- NaYios desarmados ........................................... . 

1111\'lSTElUO DA GUERRA. 

Dcct·eto n.• 7060 de 26 de Out~<fJI'o de 1878. 

Art. 6.0 

~ u. lntendencia e a.rsenaes de ~uetl'a ..................... ......... . 
§ '- Corpo de saude e hospitaes ................................. .. 
~ 8. quad.ro d_o exer~i.to .......................................... .. 
~ 9. comm:ssoes nulttarcs ................ . ...... .. . ............... . 
§ IJ. Divcrs.~s desjl€zase e'•entuaes ... , ............................ .. 

I 3. 
8. 

~~
~ 13. 
~ 15, 
~ IG. 
~ í(). 

:r.tiNISTERIO DA A.Gl\!CiiLTURA. 

DCCJ•eto n. • 7102 de 00 de Notembro de 1878. 

Art. 7." 

A.cqulsiç~o de plantas ............................... , ........ .. 
Corpo de bombeiros .......................................... . 
Ol>ras publicas ............................................... .. 
Esgoto da cidad~ •• .. • .. .. .. • .. .. ............................ . 
Terras pub!loas e colonisacao ....................... .. ...... .. 
Ca techese e ciYilisa cão de índios .............................. . 
Fabrica de ferN de 'Ypanema ................................ .. 

• 

AIINISYERIO DA FAZENDA. 

DeCI'eto n. 0 7100 de 30 de No~cnwro de :1878. 

Art. s.• 
Iu~os, amortizn.~ão e mais; despezas da divida externa •. .••.••.. 
Ca1xa da amori!zaçao ......................... .. ............ .. 
Tilesouro uaclonal e tilesourarias de fazenda .................. . 
Estaçues de arrecadaç<~o ............................ . ......... .. 
Administr:lç~o de_ pro[>rios_nacíonaes .......................... . 
Typograph1a naewna e D•ano 0/ficwl ........ ................ .. 
AJudas àe custo ........... · ............... • ................... . 
Gratilíeações por serviços teru porarios e e:x.traordina1·ios,, • , •••• 

Resum.o. 

E:tereicio de 1876-1877 ..... . ......................................... . 
> l87i- l878 ..... .. .. .................. ~ .................. .. 

":ilti5f35B 
U : lOOSOOO 
15: ooo,sooo 

H3:238,\0r.2 
17: OOOJ;OOO 

8:9U/lí00 
2{):400<)000 
5:00011000 

3.093:8~ 

769:0371!037 

1.698:399/í039 ~ 
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TADELLA.-B 

Cl\El)lTOS SUPPLEMENTARES E EXTRAOIIDINARIOS. 

Leis ns. 2348 de 25 de Agosto de 1873, 2640 de 22 de Setembro e 2670 de 20 de 
Outubro de 1875. 

Exereiclo de 18':1'6-187':1'. 

IIIJNISTERlO DO Dll'I!:RIO. 

Dtcrtto n.• 678i de ~9 de Dc;;embro de l 877. 

Art.~-· 

SI 12 c 13. Camara dos ;~nadares e dos depabllos .. •.. .•. 

AllNISTERlO DJ. MARINHA. 

De&relo n. • 677õ de l i! de Dezembro de 1877. 

Art. s.• 

§ H. Forç• naval ••• . , ...... .................... ...... . .. . 
~ 2l. Desp&!las extraordinarlas e eventuaes .............. .. 

Dscrlto n . 0 6776 de !iS de Dc;;cm~•·o do J 877. 

Art. s.• 
5. Conbdorta ........................ . .. .. .... . ....... . . 

§ 6. lntondencia ... . ......... . ............... .... . ..... .. . 

llll. Anenaes ........... ....... .. .. ........ .............. .. 
!9. Reformados ............. .. ............... ........... . 
~o . Obr:u; . .... ... . ..... ........ ... . .............. . .... . . 

WNISTEIUO DA GUERRA. 

Dtcf•eto n •• 6780 cre 23 de De~:e!MI'O de l 877. 

Art. 6.• 

S 6. Intendencia e arsenaes ............ ...... ..... . . .. ... .. . 
1 7. Corpa da sa.nde e bospltaes ..... ..... . ..... .......... . 

)11.-.,.'ISTERIO DA AGRICULTURA. 

Decreto 11. • 68l6 do 29. de De;;cmbJ•o de i877. 

Art. 7.• 

I H. Estrada de ferro D. Pedro 11 •• • :· . ......... . .. ...... . 

Decreto n. • 6817 de i9 de De;;embro de 1877. 

Art. 7.• 

356:61~~908 
t~:839Si69 

S93.58{/í!IS8 

l.77:!:~7l5i8ll 

i.359:898~!9 
---- 6 .:!31:870~1-f, 

499:i;;5Ql77 

l :15. Terras publicas e colonisat.ão • .-.... ••• •• . • ••••• . ••• • • .. . ..... ••• ••• 3.70!!:0M.,.I!68~ 

Deareto 11.• 6818 de Z9 de De;;embro de !877. 

Art. '1.• 

Exposição nacional e Jnteroactoual de Pblladclpbta •• •.. • •• • •• • • • •· • •• !93:~ . l .5i3:0l:I6QlG 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 23/U112015 17:31 - Pêgina 11 ae 14 

i 26 Sessão em 23 de Dezembro de fS78. 

Mll'\.ISTK!liO DA nZENDA. 

Decreto n. • CS~i de !19 tU Dezemliro de t877. 

Art. 8.• 
~ !.G. Despezas eventuaes, incluídas as di!Terenças de cambio. i.7H:S22.'l00o 
§ !.7 . Premi os, juros reciprocos, ele . ................ ... . ,.. 68l :500ISOOQ 

Ex.e•·clcio de :1877'-18, 8. 

l!Ié'IJSTE!UO DO I!IPERIO. 

DeOJ'e!O " · • 5768 de 15 de De~embro de !.8l7 . 

-~rt. 2. • 

49. Soceorros publicos e m·elhoramento do estado sani-
tario ·····-··· · ··· . .... . . . •. . . .. ...... . . . . •• . . . . ... . .. . . . . . ...••. 

Deet·•lo " · 0 6769 tU 15 de Dezembro de l$77. 

Art. 2. 0 

oesÍlezas com a compra de lh'TOs para os traba!l!os de qua. 
llfieaç.IO. COI_U a publiea~o de listas ceraes e mais iles· 
pezas de eletções. • ....... . .... .. . ..... ... : ..• • .. ... . 

De1:1·cto n. 0 tl87l de 30 de Março de 1878. 

Art. i.• 

Soccorros ás províncias tlagelladas pela secca ••... .. . • .• .• 

Dec•·cto n. o 69:50 de jO de !rumo de !8i8. 

Art. 2.• 

30: 000/iJOO 

li. 000: 000~000 

Soccorros ás províncias flagelladas pela secca . .......... . , • .... ..... ..... :to.ooo:oooacoo 
---- :16.030:000/lOO() 

MlN!STERIO DA NAlUNHA. 

Decreto n. 0 69M de !5 de Junho de . !878. 

Art. 5. 0 

§ 12. Arscnaes .................... .... . .. . . .. . . .. . ...... . . . 
§ 14. Força na\·at. . .. .. ....... . ..... · . ... .. ... .. : . .. • .. . . .. 
I .ti. Eventuaes. , .... . ...... , . ... . . . .. . ........ • . ... . . .. . . 

MJNISTElUO DA GUERRA. 

Decreto n. • 7099 de 30 de Notembro de t878. 

Art. 6. 0 
• 

~ s . Quadro do exercito; . .... ........ ; . .... .. . .... .. ........ . 

lllNlS'TF.J\10 DA AGRICULTURA. 

Dccrelo n. o 69;;~ ele ~ de Junlw de 1878. 

Art. 7. 0 

~ ·9. Iilum!naello publica .. .. ............... . . ... .. . . . . ... . 
f i!. Estud:t de ferro D. !'edro n .......... ........ .. ... . . . 
§ t.l.. Telegrapbos .......... . . . .... ........... ·.·.· .-- --:." . .. . .. 

867: i !S/li83 
t .Q62:9Su m 

77:3871:3!6 

50:000,)000 
!$00:000~000 
700:0<Jo:W!OO 

!.::!50:000~000 
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Decreto n. • 6953 de ~S de .Julllw de 1878. 

Art. 7.0 

~ ~~. Terras publicas e colonisação ••...•••••••.••••••.••.• 

·Decreto n. 0 1!03 de 30 de NoveT!Wro ele !.878. 

Arl. 7.• 
§ U. Estrada de ferro D. Pedro u ........................ . 

Decreto n.• 7!.0~ de 30 de Novombro de l87S. 

Art. 7. • 
§ !5. Terras pnbllcas e colonisação.......... .• ... .. .. ... .. • ........... .. 

l!INISTERIO DA. FAZENDA. 

Decreto n. • 7100 de 30 úe Novembro de !878, 

Art. 8, • 

§ 9. Estações de arreead3'llO ........................... .. 
§ !.~. Despezas evcntuaes ............................... .. 
§ f7. Iuros diversos, inclu!dos os dos bllbeU!s da tbesouro. 
1 18. Ditos d~ em prestimos de cofre de orpb.aos ... . ...... . 
§ t9. Ditos dos deposioos das raixas economicas ......... .. 

Exercicio de 1878-J 8,-$ . 

Ml~ISTERIO DO IMPERIO. 

Decreto n.• 6986 de 27 de Julho de 1878. 

Art. 2.•; 
Despeza com a compra de livros para os trabalhos da qnall~ 

ficação, com a ~ublieaçao de listas, etc .............. . 

Decrelo n. • 7000 tle 1.7 de -Agosto de 1678. 

Art. 2. 0 

Soccorros ás provinclas flagelladas pela SP.cca ............. . 

Decreto n. 0 7043 ele !8 ele Ouhlbro àe !878. 

Art. 2.• 
Sqecorros á's pr.:rvincias flagelladas pela secca .....• .. ~ ...• 

Decreto n.• 7092 d~ 16 d• Nol'Bn!bro !Te !878. 
Art .. 2.• 

~- SOccorros publicos e melhoramento do estado sanl· 
tario ............................................. . 

ExC ... eieioa não det.ermlnados. 

Mll'\ISTERIO DA AGRICULTURA. 

Decreto n. • 69!8 de t. • de JunJ,o de 1878. 

Art. 7 .• 

Resgate da estrada de fen-o de Ba turité, e despezas não só do 
seu: prolongaroen to até C.tnôa,mas tamhem da construc
ção das estradas de !erro de Sobral e Paulo A!Ionso ... 

ResuD1o. 
Exerci cio de !876-1877 .. .... , ..................... ...................... . 

t877-l.S78 ............... -......... . . ....... . ............ -... . 
• !.878-1879 ................................................... -

Exerclcios nãa determinados ..• .•. . ........ ~· ..... , •. , .~ ... , .......... ~ ... .• 

*-100:000~00 

!OO:i685J37 

3.819:373,)000 

2-Ü5:7708096 

lOO :OOOSQOO 

8.000:000~00 

&.OOO:OOOfíOOO 

200:000$000 
--- -- l.i-300:000/!(100 

! 3.99l;!i7ó695 
30.039 :3415~6115 
ft.300:00Clb000 
9.000:000~0 

9 .OOO:OOO)j()()O 

65.333,593,'13!0 

cred,itos :~rrig::J.T~~f~~:: :: ::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::::::::::::: ~r;~~H~~~ ~ 
6S.333,5'l383-ÕÕ 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2310112015 17:31- Página 13 de 14 

i28 Sessão em 23 de Dezemhro ·de 1878. 

TABELLA.-C 

CREDIT OS ESPECIAES. 

Leis n . 2348 de 25 de Agosto de 1873, art. 18, e n. 279~ de 20 de Outubro 
de 1877, art. 20. 

úil 11. •• 190!. e 1905 de 17 M OILU,~ro de 1876, ~3>.8 de 25 de .ti gosto de 1873, ar I. 2. • § tLniCO 
"· • ü o 2tli0 de !~ de Setembro de 1875, a 1·1. !!S. 

Mediç:joe tomoodas terra.sque, nos termos dGsc,ontraetGs roatritnGnlae~ formam os pa· 
trimonios est:tbetectdos par.t Suas AltetM :lS Mnboras fl . l ubel e !). Leopoldtna ~seus 
Augustos Esposos ... : . . ................ . ... .... .. ................ . . ............ .. .. .. 

Lei ,~ .023\8 de :t~ c!• Agosto de tS73, ·art. 2. • § uni<~,,. , . 3. 

cons'trllc~ao do um noYo ~audouro no municipio da côrte, !azendo·se a dospeza por meio 
de qualquer opemção de c.rcdifo .. ... ................. .......... ................... . 

Nl~IS11!Ul0 LA. .!.GniCUL7URA.. 

Lei "' • ~~~ de ~8 àe Junlt? àe 1865, a1·t. t & § L 0 

eompt•a de bem feitorias e.xistentes nos terrenos da LagU;L de :todt•lgo d~ FNitas ••.• , •••••• 

Lei !ó. 0 l~5S ds l 7 d4 J'U!flo de lSH, a>:t. ~.o U !!.• e 3.•. 

Pr~longamento das estrodas de !er ro do !\ceife a S. Francisr.o, da llabia ao Joazeiro e de 
S. PlulO, sendo a despeza fel ta por meio de operações de credito, na insnDlciencia dos 
rundos consignados nas leis de or~amento ..... .... ... . .... ... ....... .. ............... . 

llcsolu>ào lo~islalioa " ·.• l!3D7 de .:10 de Setem/JI'O à< l873. 

Constmcçil.o àa estra~a de !erro do Illo Grande do Sul e garantia de juros de 7 •;. á campa• 
nb!a ou compan!Ha.s com que sc·coutractar parte desta lln.ba rerrea ............... .. 

ResolUfãa leais/ativa 11. • 2450 rü 2~ de Setem~ro da 1873·. 

GarGntin de Juros, não es.ccdcntc de 7 %, ás companhias que construirem vias·fer re:ls, 
nc:mdv o go,·erno autorlsado a elleetuar o~erações d~ credito na defieieneia dos 

.meio3 ordinarios, para p~gar a despeta re l:l.b\"a ás estradas de lerro a que applicar 
estalei. ...... .............. ........... ..... . ... ... . ...................... ......... . 

Lei 11. • ~ de 22 de Seten1bro de i Sí.S. 

Des:tpropriaNes e obras neoossnrias ao abas!reimento de ãgua á eapital do lmperio, 
podendo o governo realisar. operações de credito para este dcspeza .. ...... ....... . 

L<i ·~·· 2G70 d~ 20 d• Outuliro de iS7:>, are • . 13. 

Pl'olon;:o.:nento do. eHrada de ferro D. Pedro rr, an!orisadas as opcr:tções de credito 
nõeess:mns, no caso de não bastarem ns sobras da renda gernl .. ............. .. .. 

Re:oC11~üo leaisllaiva n. • 2587 de G de Novemh•·o rü iS7S. 

Gar:mtia de jur,;s ;;.s companbins que estabelecerem engenho~ centraes para fn brlcar 
assucar de canna, autoi'isaJas as precisas op~ra(jiies de credi\O· .......... .... .... . 

lll~ISTE:RIO DA. F.A.ZE:\DA. 

tmn.o• 1837 de l!i eis ~lembro de 1870, a;rtigo u•IÜO e n..0~\ade 3'S de .4aosto de !873, art. i.• 
· 11uuco, n.. 6 .i,. . 

Fabrico das nv;>edas de nieltel e bronte .... ; ............ .... ...... ......... ...... ...... . 

Lei"·' !3i8 dt/21 rü Agosto àe ' i873, arl. 7.• § unico, -,..• 3 o art. H, § ;s.o, n .• ~. 

Rcrorma d.a typograpllia nacional e m~lhornmento dos vencimentos dos empregados e 

Pre~f~~agse:i.Cêd.eilt'e "Je 'iõgõoo · .Põi-. iõ;;êi.::ci:..· ã.'õs · D.ã'Viós' '<iu;! ·sé· eo'üiti-üir"<i~ .. ;.~· 'i ~i,.: 
per1o ..... ................ ................. .............. ; ......................... .. 

llnol"fdo lcgislalir>a li. o !.687 dll i dll No~embto de !81<;. 

Gal'~tia !le io.ros c :<mo:Usaç~o da~ letras hY]lOtbec.?.rias ·de bancos de ~to :real, 
autotJ.Sada.s as operaçoes de cred•to neeessarJas .. ........................ . ...... . : .. 

18:0003(100 

i O: 000/i(lOO 

6. 403: 000~000 

3.800:000/J()OO 

3. 000: 000~000 
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O Sr _ ministro da fazenda pa;sa.ndo a sentar-se 
ao lado esquerdo do Sr. presidente, le o relato1·io 
da repartição a seu cargo .e retira-se· com as 
mesm;;s formalidades. 

E' rerileUido o rclatorio á. com missão de orça
numto c vni a imprimfr a seguinte 

1\ED.I.rJ;ÃO DO Pl!OJECTú ~. ZU. DE ·!877. 

Art _ L • É autorisado o governo para eonce<l er 
ao Dr _ Pedro Arnerico de Figueiredo c Mello, lente 
de historia das artes, esthetica e archeologi:l da 
academia das bcl\as-arte5, i8 mezes de liccn~a com 
ordenado para tt;\lar.d~ sua saude omle lhe con
vier. 

Arl. 2. • Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala !las commissões, 23 de Dezembro t!e 1878. 
- Joaq"i"' s.,·,•a. ~ lluy BarlJoza. 

V aí a imprimir para entrar na ordem dos tra
balhos o seguinte 

PARECER DA 2.• COMMISSÃO DE INQL'ERITO. 

ELEIÇÕES DA DARIA 

A 2. • c~missão de inquerito, tendo exan)inado 
as actas e mais papeis relativos ás ultimas eleições 
a que se proc~deu nas parochías_da Penha, Nos~a 
Senhora do Livramento do Barracao, Santo Antomo 

. de Alagoinhas, ilo Sacr~rMnto da villa de ltapariên 
e Humildes, passa a dar seu parecer. 

Parochia da Penha_ 

Fo.ram presentes á commissão as ~ctM d0 !luas 
eleir,ões uma feita na i rrreja matriz e outra na 
capella 'do J~omfim . O 1~• juiz de paz ~r. José 
Eduardo Freire de Carvalho, teudo coroparecJdo 
no dia c hora aprazados, assumiu a p~esidencia 
interina da mesa parochial e d~a começo aos 
trahal h os · suscitando-se, porém, :luvidas sobre o 
voto do. ~Leitor Erieo Possidonio da Silva Vieira, 
por so haver mudado da parochía, recu!ol~·se o 
referido julz ile paz a suhmeher a r1uestiio a de
·cisão dos eleitores e supplentes eouvoea.dos, e, 
preteXta!HIO coac~ão, não comprOVada., retrrou-sc . 
Achando-se então presente o 2. • JUlz ~e poz 
Francisco Jose Ver~e de Abreu, assumtu este 
Jon-o a presid~ncia ínterlna e proseguiu. nos tra~ 
ta1hos da orgnnização da mesa parocllial! obser
Yando as rormali llades legaes, tendo corr1do todo 
o processo eleitoral regularmente, como se vorillca 
do e:'!:amc da respectiva acta-

o referido i.• juiz de paz fignrn l1ave.r, du~s _horas 
depois daquella em que começou a eler~.a~ na 
matriz, feito na capella do Domlim uma_ duphcata 
com manifesta infracção do § 26 da ler de ~O de 
Outubro de 1.875, e art. 5 .' s ~-• do r eg-ula
mento que considera nulliilaJes sulJ~taneiaes a 
mudança de Jogar, ainda_ dado o . caso de força 
maior sem prêvio annuncto por edrt:il e~ que se 
declare o motivo : á v ista do e.-..:posto, e a com
missllo de . paree<.'r que seja appt·o,·ada a eleição 
feita na igreja matrit. 

Parocltia de NMsa SrmJwra do Livr<tnwnto do 
B<trrocão. 

A eleição feita na capella da Piedade, filial da 
freguezia do Barrucão, foi presidida pelo L • juiz 

Ã• 17.-TO:I!O J. -

de paz da. freguezi~ ·mais prox ima, por não h~_ver 
comparecido- uentlum dos da par ochin, conforme 
~s attcstações do vigario da rr.esma ~ mais auto
ridades. Por estar canoniearoente in!eruicta a igreja 
mntrí&, foi de>i"'nada, de aecôrdo com o Dr. juiz; 
de direito, a referida capella, onde correu reguhir
mente o p rocesso eleitoral, como :;e verifica do 
exame da acta. 

A elei~.ão, presidida pelo !. • juiz de. paz da 
fref(Uezia do Bo rracão, ioí felta em uma casa 
particular com preterição u;~> formalídad ;,s recom
mendlldas por lei e manifcsl~ i llfracção do art. ;; . • 
~ 2.• do regulamento. Entende, pol>, acommis•ão 
que ~eve ser app:-ovada a elei~~o relia na copella 
da Ptedade. 

Parocl~ia de Santo .-l.ntmlio de .4.lagoinha.s . 

Nesta pnroehia houve oluplicata de clcir.ão, uma 
foi presidida pelo i. o juiz de paz do · distríclo 
da matriz, qqe organizou a mesu pa roch ial no dia 2 
de Agosto, na .igreja matriz; 6, ap1wen1ando-se no 
dia 5 para proseguir. nos t rabalho> da ele i ~ão, 
tomou por pretexto :1 intervenção de f oL'<)a publica, 
nfio comprovadll por documento algum e diri~iu-se 
para a camara municipal, onde terminou a cfei~ão, 
com infracção po>itiva . da lei. A outra eleição 
foi pr-esidida pelo juiz àe p~:: da parcchia mais 
vizinha, - Senhor Dons ~Ier.ino dos Araçá s - o 
qual organizou a mesa na i!!reja matriz pot falta 
de C{)mparecimento do .i ui;. de p~z d3 parochia, e 
ahi concluiu, na fMma 'J~. leL o processo eleitoral, 
pelo que 0 a commissão de parecer que seja appro· 
Yada a eleição feita na matriz. 

Villa de [t.xpcn·ica. · 

D'entre tis duas eleições u que se t>roecdeu na 
parochia do Sacrarncnto de Hapari~a, uma presi 
dida pelo ~. • juiz de paz, c feita na casa da 
carnara municipal, sem motivo j liStifieativo, uem 

' observancía das prescripçüc~ !egaes, e a outra 
proeedídn nn mutriz, :1 qual foi pre5idida pelo juiz 
de _paz da Encarnação, termo de l ag naripe, c o 
m~.is vizinho, por não haverem comparecido os 
ju.izes respectivos, foi feita como preceitúa a !ei, 
·correndo o processo eleitora~ até o fim com ~s 
formalidades ex i gídas por e lia; á ,-ísta do que ~ a 
c01nmissão de parecer qne :sej:;. approvada a clei1;âo 
feita na matriz. 

Na freguezia dos Huniilde> :~presentaram-se dua~ 
aetas, uma presidida pelo 2.• juiz de paz da mesma 
parochía, c outra pelo (!., • juiz d.e paz Jo~o Ferreira 
da Siln, da freguezb vizinha de S. Jose das lia
pororocas; tanto uma, como ou t ra dizem ter sido 
feitas na igreja matnz ; do ro:ame porém a que 
se procedeu, e das in!orma.;líes colhidas de pessoas 
insuspeitas, parece á commissSo ·q:uc o 2. • juiz de 
paz compareceu na matriz depo1s de nella j ;i ' >;(> 

ter installado a me~ a presidida pelo 4. • j:uiz ll.e p~ 
da freguezia Yizinlla .. de S. José das Itapororoeas, 
con,•idado pelo povo, por não t erem comparecido 
os juizes respcetivo,; ; [lara a installação foram 
obscrvildas as disposi~ucs dos §li ü.•, 6." c 7.• do 
decreto de !.2 de Janeiro de 1876. 

E', pois, a commissào de p:u-~r que iejaappro· 
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vadaa ele;t;ilo presidido pelo ~ -·juiz dq1az da fre- \ nheci<los tl_~putados, i~de]lendentcmen\e M falta 
"IJ.eZio J"ão Ferreira da Sil•~- <b. t~atl1enttea do c~lle~tO d• Lag u na. . 
""Sala' da' _eorumissõe;, 2:? de Dezembro de !818. Sala das conurlíssõcs em 13 de Dezembro do 1878. 
-._'leroio rle Castro, rclntor.-Ama,·o Carneiro Be· -Julio Cec;arf!e'Freit~s Cou.ti>UUJ..-C. A .. deFra!ifa 
:urra Ca~nicrzMi. - JJarão da t:stmlcia.- Sow:a Carvatho.-J. F: Ho,·ta de .ira•yo.-M .. uoura..
.J.fldradc. - Tlwnw:: Pon!pelt de Smua Bl'llzil.- S. Lima.-TlModorl!to Souto.-Frederico de Al>neida 
José Caetmw dos Santos. - 1i'laria"o Joaquim da Rego.-J. Sorl>·é.-J J!. de Macedo. . . 
Silva.-J1anoc! Yice11le de Jfagalltàes. :'i ao havendo mais nada a tratar, o Sr. presi-

l'ARECER D.-\ 3., COln!ISSÃO DE lNQUEIIITO. 

A 3.• eommissiio tomou conhecimcnt~ das actás 
da ~l~i~~o )lrim:-~.ria eff~ctuaua e1n Agosto (lo cor
rente. a.nno :!ti provincia (le Santa Ca.tharinn e das 
~mtl1entiea.s rlos: collcg:os ri3S}lectiro.s. 

Ex.amím1n.do-~s com o d~~viüo c.uidado:l' ,..,.cri .. 
licou-sc ilue. dn votaç~~ incoutestaua l'ccalür~m os 
V6tos pela scg;aintc fôrm~ : 

Coronel João ue Soaz~ l\lello e Alvim ~25 votos, 
oonsdhelro Jo5.o Silvcll:a llc Souza22~ votos,. eapit:io 
de fra~ta Thomoz Pedro do Bittencourt Cotrim ~~ 
votos, m~jor Fr~nci&:o Carlos da Luz 13 votos, 
Dr. 8elJastHi.o Antoniv Rod1~igues Bràga 8 votos. 
Dr. Manoel tla :>ihra 1la!r;J. 1. \ 'O to. · 

Tentlo havido tlapliwta no collc.~io tlc Tu.lroriio, 
uma pre>irtida por Simeão'Joaqnim Velloso com 
octa< e rcf:ularidade tl~ proc~sso, e outra que se 
consti!l1iu >em raliio justificavel e com dereilo 
de organiza(lO do co)l~gio, deve ser cs1:1 annul-
l~da e appro,·ada aquetl~. · 

·:.\o collcg-io de Itaj~ily votar;~.m en::dobadamente 
os eleaor~~s tln parúeh ir~ de s. Pedro Apostolo, 
contra os qu~'"' ha ar;ukão de nulliJaJe, •JUC não 
está suffide:;_teinenle falirJ:unentaU:l; po1· isso se 
propõe o adiamemo do l"CCOUhecimento·dos eleitores 
desla parothia, :1 té qlle se obtenham m~lhores es-
c~arecimentos~ · 

Os eleHore; de Gat':l(IGab~, pe1·tencentes ao col
legic tle S. Jo$e, são null~s, porquanto nn respectiva 
eleiç~o , akm ue omras (altas, d l!"..t·se a da terceira 
cham:~.dn, o que, por .::i ~ó, con~tirue ,~icjo radical; 
tendq por t~:-~) esses ml:s.mos el.:ítotc-s vot~;.do mn 
~ep:t:·a•lo. 

N~ eida~!t· d·! r..~gc;:;.. llzcr::úu~se clucs cleiçü~s 
prinwrias, !!""' Jm:sitlitlt~ JX'lO jniz de 1•n Antonio 
\V::~i: !"ik e ou;-r,t IJ!'I!Si(li(b por :l[ilnoel T!WUl~ Freire 
Uatail~a,juiz d!! p:o:zJo3 ."a.uuo. Tauto uma

1
como 

'>ll!ra UeveJn ~E'!' adiJdas até ouc s .... ' olJt~nhc.Jn in!Ol'· 
~naçL.c:-~ mal.; ex:Jctas. .. 
~a fregaez f~t de jJ(wto B-::!o honyc duplie.'\t~l e 

:unba:=; as turnws ·.-oliH-rtLU c:m ~ep:u::;,do uo colic_frlo 
j1e S. Scbas!iàu de Tijuca~; e pro}~Õe-se o auia
niento a.tê qut~ "$t con:si;;:\ln infonn~t.1;ões n1a.ls 
detalhadas . 

rtentc ,J;í para ordem do dia 24,: . 
3.' discu~siio do projccto n. 17! autorisando o" 

go ~orerno 3 subvencionar a nàvcga.ç:5o a vapor entre 
Cayeuna e a capital do Pará. 

L' dita dos projectos us. iã5, 168, 206 e 208, 
conc~J.mltlo privilegias a diversas pessoas. 

1.' dita do projecto n. !99, que autorisa o go
verno a transferir para o quadro d os etfcctii'OS o 
cirur~·iiio-mór de brigada Dr . Antonio J ose da 
Fonseca Lessa. 

Levantou-se a sessão ás :! horas da t:l.rde. 

~~ 

A.ct.a do dla 2~·de Dezemb>-o de 1878. 

riiES1Dt1(Cltl. DO sn. Flu:DEniCO DE AL~!EIDA {i . 0 ·vice
presidente) • 

A's H horas da manl1ã, feita a cl1amada, acham
se presentes os Srs. Frederico de Almeid>, Ce
sario Alvím, Antonio de Siqueira, Horta de Araujo, 
Alves de ArJujo, Zama, Barão da Estancü<, Buarque 
(\e Mncedo, Custa lliile iro, Almeida Couto, Tavares 
Bolfort, Pedro Luiz, Joaquim Serra, V iria to de ~le· 
deiros, Seraphico, Paula Pessôs, :Moreira Brandão, 
Fidclis Botell1o, Sim·nt, Bibeiro de Menezes, Es
piudola, 1\uy Barboza, Líber:J.to B~rroso, Souza 
Lima, José Basson, FreiMs, Baptista Pere1ro, Azam
buja ~lekelles, Souza Carvalh o, P ompeu, Hygi_no 
d a Silva, José Mariano, Mello Fran co, Tbeodom1ro 
Pereira , Epaminonda~ , Franklin Doria , Leão 
Vellosa, Lati1yette, Franciseo Sodré, Mariano da 
Silva, Balcão, Ildefonso de Arauj o, Camargo, 
Bulbôes, Ioaquim Breves, Lima Duarte, Manoel 
C~r!os, !\!acedo, Bellr-::io e Fr:>.nco de S:i. 

Faltaram com partieipacão o~ Srs. Antlradc Pinto, 
Boriio de Ví!!n Bella, P~lJio Hcis, Tl1eodorcto Souto, 
Alfonso Ccl~o, e sem cnus~, os Srs. Almeida Bar
bo~l, Rm1riguas Junior, B::.rros Pímcut-el; B~zerra 
de A!enczes; Corlos Afl'on$0, Candido de Ohveim. 
Couto ll.~:;-alllãcs, Du>nno, Dont.1~ ,Fencirade!Uoura, 
Fredcricu Rego. França Carvalho, Frei\.,s Con
rinho, ~·erreira Habello, Fclicio dos Santos. Flore~, 
Fern:mdo Ü>Ol'io, Floreucio de Ahreu, Mnrtinho 
Campo~, Manoel Eu<taquio, ~fonte, l\l:u-colino 
}loura, Joiio 13rigitlo, Jcronymo Sodré, I;::nocio 
Martins, _-Vfún~o Penna, Prallo Pi1 nenteJJ Prisco 
Paraizo~ Souza Andrade, Souto, Sergio de Ca~tro ~ 

Cr-nsidora:Hl ~ pori;,nto que, em g emi, a e lei ~•io Tavares ,Je :>Iello. Tlteopllilo OtUmi, Visconde <le 
prilrlar;a_ !:! setnnd~i·h se. l~f}:1Htou n a pro\·incia Ue IPrarto:-:, Esperidião, Lourenço de .Albuquel"que, 
c.onfo tm!úade ~~n1 os prccctto~ legn.es; ~lnuocl de ?t·[3rralllâe~! Segi~mundo Gonçalves, 

Consider~ado ljU". 1l I'éclam~~iio, :tssig llada por I i\IeiNI Va~eoncellos, c:rqoso Vieira~_ ~.rag~o c 
Ya:o.od Jn>c de Ohvtn':L e 3pre>~ntarla a esta com- ~ello, Jose Caetano, Au.ehauo ~Iug-:ühue, , 
mü•Jo , arf!uinuo ue vicio a e!d~iio de algumas I Ao meio dia não haYendo numero sufficien te de 
p3roch!a.:-;., olém de 1!~0 JH·ocçJer etn muitos pontos Srs. deputado~, o Sr _ prcsideu 'e declarou ttue não 
pelo racto Je Jüio ,-u·~m e5t~; aeompanb~dos-de l podia haver sessão. 
docu.men!~~ w. m. pr. Dl J!l·corio~, nã~ come.gu~ alterar o Sr. 1. o secretario dá conta do seg. uinto 
~ resui~d-:'"J da elc:qao, CU]ú5 Yoto::; rec..1.luram eu1 • _ 
sua. rJua~ ' tüb ! i:!adc nQ COí'onel João de Souza Yello E4.PEDIE~-rE. 
e A!dul 1~ conscHl·~i :ro João Silvei r:\ de_ Sou2:a~ os \ Olllcio do ministel"i0 da a~ricultura, d e 21 de 
IJUM" :< wm~:tissJo ~de ;:a,·ece;· q:u.e sejam reco- De~embro de i8iS, remettendo o decreto n. 67::.0. 
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de 17 de !'<ovembro de 1877 e mais papeis relaU,·os qu~ figura como pr~s.idenrc o cida!liio !Ianocl Ca
:í concessão feita a João Baptista Boniuo, éomo valca.nlll de Albuquerque, c que se diz ter w
arrematante da massa fallida da.com~.nhia Gos>i- meçado no dia G de .\gosto na cape !la <lo engenho 
pi~na, de privilegio por iO anuos·.para . .a e:rtracção Campo _-\.l egr~. onue não exisf.e capeila alguma. 
de oleos, m:~Ssas e outros productos do carôço do como se cwidcueia do> documentos presentes ácoru
algo<lno.-A'~mmissão de industria, colllmcrcio e miss.io, não cou~t.:Jndo se foi concluída alli ou·en1 
araes. outra pnrte, portrue as actas data~as de 7, 8, 9 e 10 
" nequeriulentos : . de Agostv niio fazem ffiéll<,Ü() do log.r em que 

foramlnvradag. · .. 
De Silva Monteiro & Comp., represent~ndo eontra . Além disto, n chamndn dos votmÚüs nesta du-

ó privilegio concedido a Henri An~mstin Hamon plicatn, se.gunflu lleclara~ .. ::io dos ~un•1Jostos mc.s~-para intn1dnzir no Imperio tubos de chumbo for- . , . { - , 
rodos de ost:onho, pedindo se neg11e approva~.ão á rlOs, '01 ClUl por um:t li<ta f;)rucc iu~ pelo juiz du 
U\1 concessão--A' commiss~o de commercio, in- clireilo, o que a l ei não autoriza; e a acta d~ rorma
dustria e arteg. . ~.iio d:~ rnl!SU cont6sn taes é tão ~ros;;eiras con-

De Libero Teixeira Guimarães, pedindo o pa.,"a· tradicções que não p<'Jde ser eonsid'erada um doeu
DlenLQ serio: 

mento de 1 :ãOO,$ em que foram arbitr~dos os Das eieiç'õe< da parochi~ tl ' ~;ma 'senhora do 
estr~gos dos m~tos de sua f<Jzenda de criar , e Rosario de Goyanna, a com:,lissão considera válida 
aln~el da casa _em qu.e esteve~ força ?e cavalla~2a a que começou no corpo da í~reja matriz no dia fi 
reu~td~ pelo ma)or.~arasAn~m~Al~e;;?naoceas~oo de Agosto, e terminoltno d i:• 8, sob a presidencW. 
da .,ue1ra do Para,uay.-A COdliWS.~ao de or _.a- do cidallão lfanoel Paulit:o da Cunha lla.rreto, com· 
mento. . _. . . . toda a j)uhlici<l:ul~, te:ulo sido oi.Jservadas todasae 

De Jo~o -~ntamo ~ Ohvetra Mendonça, pe~m.do prescr ipções legae>, e considera ;;cru siguific.•ç-Jo " 
faZf; r C!Xttmv ~o i. ?n~o da_fac~lda~e de d ireito l nuJJ~ a duplicata que teve principio no dia 7 de 
do Ree1fc~-A commtssiiode ~s~r:teç:•o Pl!-lll~ca, Agosto, presidida pelD major Leodegario Corr~ d.: 
• Do_ Darao de. S. Dommg!>"· Jllo_z. de dtretto de Oliveira Andr~tle, e fciln •ta c;;..<a de re:;ideueia do 
:;_. Frdehs, \)edt~do um anno de ltten~ com ,v~n- medico Bellarmino Corr~ de Oliveira Andrad~. 
cnnentn5 pora ttatar de sua saude.-:\. comm,s,~o sem qne se tiV()sse declar~do. quér ~m cdiraes,. 
de pensues e ord~nados. . _ _ · -quéi• n:.is.nctas, onde tal casa ·ec!Íá siruada, · 
_ ~ padre Dommgos Jose de . Drtto, pedm,do ser • A co!4missão, nilo coo.síderandoJ millcientes os . 
Jl1.ht_l3tlo com to_dos os ~en.s venr.tmentos.-A com- I doetuueu·ws fJue foram aprese•lttulos -para provar 
ID!Ssão de pensues c O!~enn.dos_. . . . I que o cidadão Jos~ Soares Vaz de lfiranda, cle.itor 

Acha-se sobre a mesa e vm a 1mprnmr . para da paroc!u~ ,)e Nossa -::.::-:1hora do Rosario tl,; 
entr~r_ ~ ord~m dt?~ trabalhos o parecer da l ,a Goy:mna,- n~o es~·, qnaiific.•do, e que tambem não 
cotnmtssuo de mquento e a emenda sobre as ele1- esmo qualificados os e leitores da parocllia dcSnnto 
ções· da província de Pernambuco, cujo teor é o I Arttilo tlu VicLol'ia, João de Arruda Cam,ua. Fro n-
segulnte: cisco Seraphico de Freitn&, ~bn~l ·de O!i•etra · 

PARECER T'lrres, Daniel ~roro1ra da Costa c •; J~m~ntino 'Tei-' 
· - :te ira ~e Mag-albães, rleliberou ped;r i nfnrmaçõ~s á 

tLI!.!ÇÃO DE Ptmxumuoo. l~l respeito ao presidente de Peruamb'JCO, por in-
Depois de minucioso exmnc das ae.t~s das .elei- termedio uo ministro do imperio, freando adiado u 

ções primarias e secundarias, ainda n5<~ approvadas, r econhecimento desse< eleitore.s e descont:Lndo-se 
dn pmvincia de Pernambnco, e dO<; docomen1os os :;eus votos nas elei~ões secundarias dos ccllegios 
submettidôsâsuaapreciação, passa a primetracom- a que j'lertencem. 
missão de ini'[Uerilo a da\' parecet sobre alg11mas F~ito este desconto, e r eunindo-se ao; votos dos 
dell;,s, a respeito da< quaes obteve os neces>arlos eoll~los anteriormente ~rprovados os do collegio 

' c~clareeimeutos, opinando que se adie o conheci- de Goyanna (que se reuniu na i;::reja malriz, sob 
mento da$ outras p~ra quanilo puder obter o~ dados a presidencia do . tenente-coronel Jerouymo Car
c iriform:tçiies qnc lhe par!!cem í ndispensanlis. l neiro de Albuquerque Maranl,ào), da E~cada (:les-

Das dtns eleições prhn3rias da parocllia da Es- ! )J re7.ada a \'olaç.fto em sepat:ldo do~ eleitorc> nõo 
cada, pensa a commissão que deve ser approvada a ! reconhecidos legítimos), de Santo .-\.ntão (que se 
qnc se fez no corpo da.igr!'ja matriz, sob.~ prc- renniu ntt i~cja matri%), cbega-se ao sçgulnlllre
sideocia do cidadão Franco Cilvalcant<l de Albu· ! ~ult:Ldo, sollre o qual não podem influi!· as clci(Õ"" 
qnerquc, com todas as formalidades que a lei ndi~das: 
prescre\'é, e que seja desprezada a duplicalll que ! Bar-Jo de Villa Della. ____ . _-, ____ . _. _ _ _ _ !..1!!3 
teve Jogar na CUJlella do en;;enho Limoeiro, sob a Lui.t Fillp~. - .. , •..•. , • . _ .. __ . _,. ___ , _ _ !..088 
presidencla do ctdadão floristn!'ndo!lfarquesLins, Epamin_on~as de ~Iello . .. __ . _____ . _. __ .. 9~>. 
o qual1 _?ao tendo <Jner•do connnuar ~os tra~alltos , Costa R1be1ro _. __ ..... . .. , . _,. . . . . . .. . • . SG! 
da eieiÇllO da matrtz, para o que f o• convtdado, l Souzn Carvalho ......... ... , ...... __ . - .. 850 
na qualidade de pre>id~n\e eleito, pretextando José .Marianno. _ .. _. _., __ ., _. _ .... . , ... , ~· 
terem elies com~do a,.ntes da ~ora .marcada pela Buarque do "lllacedo . .... _. __ . _ . . , . : _ _ _ _ _ SO:J 
lei, e allegandn coacçao que nao fot provada, di- Pedro Beltrao .. _. __ __ .. .. ___ . _. ___ __ ... _ 787 
rigii).-SC no dia ~ para o rererido enge~ho, onde Siqueira Cavalcante .. ___ _ .. _ ....... ,.... 769' 
fabriCOU a tal duphcata com alguns mesartos e sup- Tavar~ de Mello._ . __ . ___ ... __ . _. _. ____ . 765 
plenresque o acompanharam_ Serapbico .. __ -- -· . ___ . -- . . .. . _, .. _ .... _ i"' 

Das ~uas ele!çõ~s ~a paro chia de Santo Antão da Soare~ Brandão ....... , .... _ . __ . __ . ____ . 738 
Vlctona, a commtssao julga no caso do ser ~ppro· Joaqwm Nabuco . . ............. __ ... ___ , 647 
VQda a qne foi feit:L na ig-reja m<>triz, sob a Jltc.~i- Deão Faria ... __ .. ,, . . ,. _ . .. ____ . __ .. _ _ _ 469· 
.dencla do Dr. Pedro da Cunha Beltrão;sondo Machado Porlclla ........... __ • __ . ... __ , 283 
observadas todas as furmalidades legaes; c que é Corrêa de Araujo ......... __ .. __ . __ . _ _ _ _ _ 235 
manifestamente nulla a clandestina duplicata, em Ferreira de A~lar _ . _ .. . ___ . .. _ .. _ ... __ . 19i 
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A comntissão en1 conelu.s5o propõe: 1 .\. ~ ~uc sejam 3pprO.J:!dos os _collegios d~ Go!!an:na ~· 
! .• Que sejam approvadas' 3 eleição prim~ri:.. da J!!"es1dido J>e!O c.!dadiio Jo~qmm JorgP. F1~ue1ra d:l 

p:\tocllia de No<s.1 Senllom do R0$3rio de Goyau- :silva_, -de Litnoetro pr es1d1do pelo _padre 1\e~ova!o 
na presidida pelo cidadão :t.Janoel l'aulino da Cunha Peren·a Tojo.~a. Vrctor1a pres1dzdo P!J!O Cldadao 
&l-reto ; a da pa•·oehia de Sa.uto Antilo da Victoria, ~lanoel Cav:'lc:mte de _Alb~querq~ Sa,-:de ~a
presidida pelo D1·. Pedro da Cunha Beltrão; a da 11~llas Pt'CS1d1do pelo etdacmo Do_ril.mgos F~rretra 
Esc4da, pl'esidida pelo cidadão Franco C•v•Icante d," Mn~edo,--;-de ~om Conse!J.opres•d•do p~lo Cidadão 
M Albuquerque. . ~-r~nctsco lm:'e1ra de ~Iacedo,-de Cunbres prc-
~ -· Que o;eja1n igunlmcntc approvau~s :>.s elei- >tdtdo pelo mdadã4:! Ho~orato Bczerra d!> Reg'? 

"õe.s sccund3rin~ admn indicadas dos collegios de ~arros,--de Cal!raiJ~ pre"d1do . pelo Ctdaduo ;J'?so 
Goyanno, Es<"ad3 c Santo Aut;io. Mares _d o !l~ello Aveltns,- do Bom Jard~ prestdtdo 

a.• Que scj::m1 reconhecidos deputados pela 11ro- pélo Ctdndao Rogoberto Barbosa_ d~ Stly~~_: send_o 
? incia de Per nombueo os Srs . Francisco de e:u-- lgun_lmento approvndas as respectz:_vas eiCJ t-oos p1·,. 
v~lllo Soare~ Brandüo e Joaquim Aurelio ~nbuco !ll.:!Y~~Qs : 1 -. ·d d - · · 

1 
'd 

ile Araujo. _ '-': ue nos_ n con,ornu a .c seJa rcoon 1~1 _o em 
Liberato Barroso, pre~idcntc.- so,.:;;a Can;tllho. dec! IDO lerceu·o IQlrar deputad~ lle!:l ptO\'Jncla de 

-f'i•·fato de Medeiros, relator.- Joaquü>t Serra.- ~ernambuco ~ Dr. Manoel do Na:;cmlen_to Machado 
Adolpl1o B~:::etm de lfeM:::es.- Franco ck Sá. l ortel_ln, c nu~, ~mo propõe a c_omm1ssão, o Or. 

Jonqum!·Aurelm NaOuco de ArauJO. . · 
EME~"D.\ . "' Saln das·commissões, ~3 de Dezembro de 18i8.-

Cunsider<>ndo : Dr • • 1fcmoel do Nascimmto 1lfacl1ado Portella. 
L • Que soll proposta lkLillmtrada L • comrnbsão DOCUMENTOS. 

•le inquerito " cnmara do~ deputados ja appro-vou, 
ol~m <I e 1\l colll'gios liquidos

1 
os collegios de Itamlkf, Exarcendo o direito que, me-c-onfere o art. 7 .•, ~ 2. • 

-de Floresta (quanto aos e eitores du freguezio de do r egiment.o interno ria cnmara dos deputados, 
Fa-Zellil<J GraJule),-<le Goyanna (quanto aos eleitores Y!lnho o~er~~r ;i _i~ustre i. • _conunissilo de inque
d3.s Cregu~.zius de Nossa &mliora ào O' e de Tiju . nto hçe1ra expos,çao a respetto do ]lroeesso eloito
Ctlfl<!po) e bem assim as elei~es d:Js freguezins de ·ral untcumen.tec!)mo dispõe o citado artigo, 
_Sa."-f.o A1tt<mio e dn Vm·.o-~a (do eolle;;io t!u Beci(e),- Desejãra fnzer umo exposição desen"olvidll: não 
da. Santa .4guecla <!t Pe8qucira (do collegio de Cim- me foi possível, nttenta a estreiteza rio tempo. 
llrc8), ap!!i.~rdetercm sid<> por mim eonleõtadasna Sorteaci,1 n ! .• commissão de ·lnquerito no dia3 
minlta m:Postç:<o c;cripta não só as eleiçiies da- do cor rente,_ e nesse lJlesmo dia d~signado o rcla
quclles eo!legio:; como as desta.s freguelins; tor d~s eleições da provincia de Pernorubuco, fo-

. :!.' Que e'-"" irr<;gularidade ha.vid:t em prejui~o ram-llle no mesmo dia. remetlldM pela secretaria 
<lo meu direito é ~I>_Or:'t· _completnàa pelo parecer d:l enmarn dos deputados as netas das dit:ls eleições, 
sobre o reconllecimeuto ào decimo seguudo e de- não me sendo assim possível examinai-ris, mesmo 
cimo terceiro deputados, ~eudo apenas apreciados porque nüo compareceu cl!e ás se~~es da commis
nesse traiJalho tres collegios (Goyo,ma, Escada e são celebradas nos d"i~s fj, e 5, tanto que nn deste 
Yictoria) e adiada, sem razão just11ica'l'el, n aprc- ul!imo dia remeiteu elle á com missão sun inl'orrna
eiaoão de olc::e collegios !Limoeiro. Bo11& Jardin•, ção por escrill to, dei,;:ando -de far.el-a verbal. 
lk n Co113el110, Pamlllls, Cimb1·es. Cabrobó, Be::er- Convicta a illustre eommissão de que ~em o Cli:a
•·or, Ouricury, Petro!ina, Brejo, Exti, e Inga::eir.a.) ·me das vetas sujeitas ú Sll<l apreciaç:io u5o me seria 
IJU.-:t~'ldo a ,·ot~ção dclle.< inOuc no resultado da apu- possível fazer · a CX(lOsição permittidn pelo regi
roçao ; mento, n5o duvidou na sessão de 5 attcnder á rc
. 3. • Que não pr=dem, -pnr serem alguns eon- clamar.:""io verhnl por mim feita contra o pr:1zo en tão 

1earios á lei. e ontros desti tuídos de.prova, os mo- assignado de iiS !toras ]lata apre.<cntal-a, conce
t iço;s IX! f qru; ltO Pa•·,'C~t· se pr~lende Julgar vdHdns dendo qnc fosso elle amplbdo por mals 2-l. horns. 
as elc~<,ik; pl'imari~s d~s frcguczia. de .Nessa Se- E aínd3 3Ssim, s~bcudo no dia i que ~er-mc-hi:t 
nliomt1o Ro~a•·io de Goymma-.rl~ EaCIUltJ c dn Yictoria imp<Jssivel faz el-o n o referido pr azo por subsistir 
Jlroco.•dítl~s nas t'e>JX'~tiyos Igrejas m~trizcs; o mcsnlo motivo ( pois· só ent~o me foram forne-

4.•' Que p~rnnte a ~ommis:ão ueulmmn ~antes- cidas as netas l resolveu conceder-me prorognção 
~~~~o foi f,,im â Exposição escriitta por Mm ap1·e· por 26. hora.s, qac finda hoje ao llleio d!a. 
~-.lnt~dn, e nem á prova, que n iustruc: · A demora l1avida não me pl>dc ser imputada; 

Hcqueiro e p~or,oa11o ~orno cmllnda ao parecer: reconhece-o a illustrecommiss~o; e tanto basta p~rn 
que eu implore benevolenein par-.t o trabalho que 

L • Que >eja o Paruer de;·ohido ã com missão venltO submetter _ú sna considernt.ão, esperando 
p~ra (]lle eono;ide:-e toda.< as clciçõe$ de que não qne as lacunas e imper feiÇÕes de que so. restnt:J., 
tomou conhCCilllcnto, e. l!:l conformidade do tra- por haver sido. feito ante ligeiro exame d"::s acta~ 
bniho qu? fizer, nprc,,;z:te o resu!tndo da vot..1çiío em menos de 1<8 horas, serão suppridas pelas luzes 
parn s~r JUlgado Jlelu c: amara . e reconh~_cida habilitação de c::tda um dos dignos 

E ca~o nã_o seja p•:la ca::nara ~pprovado este meu membros da maioria da illustrc commissão. · 
r~nmmeMo, . E digo af:te~S da maioria, porque quiz a sorte 

~ -• _Qu~ '~~nm julgadM nulln~ . as eleições dos que qU3tro de S<Jns membros sejam de:mtados pela 
eo!l~g,os do Jir e;o, l>oga.;;cira e Ea:tl; mesma província que represento, nüo podendo 

-l.• Que ~c)a npprc'l'ado o r.ollcgio de Be::erros, por isso jul:r-u- do respeclivo proces~o eleitoral, 
eor.tados QS votos dos eleitores da fre~nczia de como ree<Jullecernm e declararam em sessão do 
Grct~atá toroadQ> em 'epa.rndo, e do da Esrodct sejam dia 7, chegando um delles a mostrar-se tlo parcial 
~urados (além dos dnco votlls dos eleitores de e suspeito que M mesm:~ sessão manifestou, antes 

,,.,_lleira) os dQs ele-itor~.>~ d:~ cleiçãQ íeila na igreja de ou.vi.r-me, juizo formal contt'tl a validade do 
de LUIIOelro ; meu diploma. 
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A confiança que nessa ses~u d~larel deposiur base,. para apreciação, acrescenbrei que, emqnanlo 
ua camara dos deputados, e que foi logo compro- o chefe · de policia era cnndidato :i deputação geral 
vada pela adopção de requerimento meu, apezar pela província de Goyaz, era o presidente pela .do 
dos votos em contrario de a à3quelles dignos m em- Amazonas, sendo bem conhecidas as condições . 
bros da commissão, é a mesJU:l que deposito nos dessas duas candidat uras, lançando muil:l Iuz:na 
di~os ll membros que constituem a illustre com- par te referente á eleição de Pernambuco o rc!D.· 

-: m1ssão, e nos .i, que a sor te hOuver dé designnr torio Impresso. aliás de origem insuspeita, relativo 
para supprir o impedimento daquelles, se resol- ao processo eleitoral na .egunda dllquellas prp-
' 'ido fôr completar-se a eommissão. >:inclas. 

Firmado nessa confiança, não peço favor. mas Como quer que seja, passo a entrar no _exame o 
apenas justiça : c certO estou d•l qt1~ esta não me apreciação do processo eleitoral de alguns collegios 
seri negada. Se convicção dífferente tivesse, pon- e íre.,'"llezins. 
par-roe-bia o trab:ill!o ae e3:pôr o qno penso sobre Antes, porém, que o r~ça, seja-me permittidà 
o processo eleitoral, e limitar-me-hia a ~guardar a urna observação geral. 
occasião de perante a eamara sustentar o meu di-. É sal>fdo que um dos intuitos da ultima reforma 
reito e o da provincia que tenlw a honra de re· eleitoral foi acab~r com as duplicatas de cloieões a 
prcsentar. , que estavam avesados os partidos nas loca!Ídades 
·. As condições anormaes em que se achava a pro· onde lhes faltavam elementos, obrigando-os a piei· 
Vincia de Pernambuco por el!cito da ter rivel, sêcca, tear perante as me,•<~s p:~rocbiaes organi:mdas ex
!!Ue ~:tato tem devastado parte do 11orte do Imperio, .clusivameute pelo corpo eleitoral existente e sob 
lev:.ram a admin.istraq;in da proYinci~ a adiar por a prcsldencia dos prín1eiros juizes de paz ou dos 
porta ri:~ de!!~ de Dezembro do annn passatlo, e de seus legítimos supplentes, nos impedimentos da
conformidade coro o aviso de LO do mesmo mcz, a quelles. É assim que o art. ti ~ 2 do regulamento 
elei~.ão de deputa·dos províneiaes _ de :12 de Janeiro de 1.876 dispõe : • Se depois da 

Ao passar · a administraç~o em .16 de Fevereiro c publicacão do edito!, occorrer caso imprevisto 
do corrente onno ao primeiro vice-presidente de . • que, não admittindo demora, obste absoluta· 
nomeação da sitll3çào aétnal, comniunicou-lhe o • mente a retlllião ua matriz, o julz de paz de
nllimo preslde'nte de nomeação da situação pas- c signaci logo, em novo edüal, o edificio em que a 
sada havP.r assentado em convocar a assembléa • reunião se rnr:í, communlcnndo o Cacto ao juiz 
provincial para o dia L ' de Smiho, c marcar a L• ·de d;rei!IJ, ou municipa!. • · 
ilominga de Abril pm·a a etdrão dos respectivos • Se durante os trabalhos sobrt1!il!f' motit•o ·de 
deput:Jdos, não t•xpedindo as competentes ordens, • (orr.a mairn- que obrigue a mudança do Jogar , á 
por haver-se recebido noticia llllegr~phiea de mesma junta competirá de$ignar o edi{tcio para o 
acbar·se uo111eado aqueJle seu successor . • qual >e transforirao ·~·trabalhos. • 

Nem este - o :t.• vice-presidente, nem oactual É claro, pois, que, competindo exclusivamente 
presídeute expediu ordens para aquel!_a elel~:.ão, ao juiz de paz mais voládo do dlstrieto da matriz e 
apezar ela necessidade urgente de r eumr-se nas- aos eleitores e-suppleutcs \ia ultima eleicão appro· 
sembléa provincial antes de expirado o prazo do vada pela camara dos dcpulados a orgaÍ;.isação d~s 
orçamento então ~igente . E ao controri~. o actuai mesas pnrochiaes (arB. /i, e ~-do re~ulamento el
presidenle, findo o dito prazo, prorogou a lei do tado), só á estas com11ete a dirce~3"o do processo 
Of:\2-mento provincial. elclto!'al. . . 

l'3recia que assim un1 e outrv reconheciam · Não se procedeu, porém, assim em d.iver;;as fre· 
subsistir o estado critico da prvvincia, e a di.ffi. gucd~s da provinciD de Pernambuco por parte.do 
euldade, senão impossibilidade. da reunião dos partido pomico -que apoia o governo actuaL 
~l!egios elcitoraes para proceder-se ú~uella clei- Dirig-Ido palaS nutoridades polioioes a~oiadns na 
çao, forca publica, que, em numero não lnfen ora 3.000 

E se esse c~tado em tal .. Que não permillia a elci· :t~rn~.ns, se chvidio em fortes destne<~mentos por todo 
c;ão ~ccuudaria, c impeli ia o administrador da o interior dn pro,·incia, nrmando os seus correligio
provincia·a usar de arbitrio Jlrorogando o orça- narios e empregando outros muitos rcr.ursos olli
menlo, não se comprehende g_uc de prompto l!ou- ciaes, tomou por pro;mmm.'t · eltiilorol c~rcar as 
vesse c:Ie mudado e permlltido fazer com as matrizes e igreja~. afim de que os eleitores e juizes 

- gar:mtias Jegaes no mez de Agosto a ele!Qão pri- de p3z. não podcssem nell~s penetrar paro a o r · 
maria on\ todas as parochins d~ provincia. ganisaçlio das mesas, c\t prol1fbir :i esu.s, quantlo 

E como si isto. não bastasse para se ajuilar das regularmente eleitas , a entrada nas matrizes no 
condiÇÕils em que correu o processo eleitoral, a dia em que deviam principiar -:1 eleição; e assim, 
forc.a de linha constante de ~ batalhões, nugmen- sob a garantia da for.M e do terror, org:misar · outras 
tada com mais l batalhão, c com mais a ata de outro mesas eleitorncs, reéorrendo a intcrven~.ão de pes· 
nas proxiroidades da eleição, e a . força policial, soas illegitimas e . Incompetentes para taes actos: 
augmentada com 200 prnças', e quasi toda aquella Sendo cerlo que o corpo cleitor.:U com os. juizes 
e esta dividida em g-randes destacamentos, nutori· de pnz coDlpetcntes e ns Dlesas · parochiaes eleitas 
sam bem a ·se julgar do pensamento que domi- foram impedidos de entrar nas matrizes, igrejas e 
nou na admínistr:.ção da provlneia com refereneia ed.ificios publicos para iniciarem o processo elei
ao pleito eleitoral- juizo ainda mnis corrobQrado tora! , é claro. que deu-se o obstaculo 3bsoluto pre
pela serie de violencias e attentados commettidos visto pela lei, detenninando e justificando a mu
pelas autoricla,lcs policiaes não só contra c.ida· dança da elei~ão por~ o logar _onde podesse correr 
dãos como contra autortd~des judiciarias . o processo eÍeitor:1l livremente, ·precedendo os 

Abstenho-me de entrar na especialisação de onnuncios, aviso_s e mnis fonnalfdades recom· . 
factos que neste sentido alli se deram. Rererirei, mendadas pela le1. 
apenas, os occorridos em cada uma das paroehias, Foi isto o que lizeram <JS mesas paroehiaes legi-
dc enio processo eleitoral tenho de tratar. E como • \imamente eleitas, como pas...~ a mostrar. 
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COLLECIO oo n~<CJF2. 3. • Certidão do mesmo soorelario d o qu.~es são 
os juizes de p:lL da fregnezia d~ Vn~ze.1. _ 

Frtgu~::ia de Sonw Antonio. <i. • Certidao passadn peln secrelal"'" do g-ov-Jrl!OÍ 
A n ullidade da eleiçüo procedida nes~a fregnezin da qual comta o oflicio gue a J?Ulla :tJesa•par<l!'lna · 

e manife>ta. São "l"c\'es <" íaciOs argul~os , e re- d irigiu em resposta ao d:t pres1dencm da provmcla 
con!Jeeidos pela ~inoriá. d:t mezn, S!lldo alguns m:I.Ildando dissolvel-a. 
dilllcs como o da mfracç;oo do art. !.01 i 3 do De· 0 .• Certilião da aeta da organisaç:ío da nulla 
ereto de 6 de Janeiro õe 1816, reconhecidos peb mesa parochial. _ 
maioria dll meS3, mas explicados por e !la de modo 6. • Certidão de que nté o dia 3 de Scwm~~o nao 
não salisfactorlo. ._, foi recolhido ~o arcb ivo da camara muruc•p~l o 

Oll'creço em prova do qllc nllego a respeito d~ livro das ac~as da nulla eleição. · 
freruezb úe SaniO An tonw os Ires protestos DO> '1. • O protesto feito perante ~ camarn npurad~ra 
dias ;, s e :12 de Agosto pelo juiz de pa~ em exer- no din li de Novembro pelo ele\lor M._anool Joaqmm 
cicio (L' scric). F erreira Esteves. · 

Fre!)'Ue::ia. da- Yai'Zta . COLL!lGIO. DA llsc.AliA. 

E' bem sabido como se deu a clci~ão d~sta fre- Fl·egll<!::ia da Escada. 
guezia. Organiznda. regularmente a meS3 no dia No dia 2 de Agosto cresci~o n_nmero ~e praças 
:! de Agosto, quando Cf~va n_5 proccde!ldo 3. cba - de _linha OC!lUJl:l.Va 0 mlro <).a 1gre)a m.atr1l. . 
m:\lla dos votantes, fot mvadodn a mMnz QOr u m As 7 horas da manhã fm pelo deleq~!lo de poh
gTUJJO armado .. composto em grande parte de reli- cin preso e remettido para a c~pita l ~m t~en~ da 
rnntes, que quebrou a urM, ras:::ou as sedu!as e via-ferre.,, 0 ~scriviTo de paz, alferos )laxom1an o 
màis papei> da eleição, npod.eranâo-se dos hvros Querino Mdriguc; du Silv a, sob llretéxto olc est~r 
das act.:Js e da qualilicação, depOI$ de u ma luta da pronunciado no termo de Cart1aru . . 
qual resultaram diversos fe ritneutos e offensas Este neto vi olen to earbitr~rio contra o f!J.nCClO· 
ph vsica>. .nario q ue ús i() horas do lJlCS!DO dia tinb:~_ !lc f une-

Á Illé$;1 suspendeu os trabalhos, relalando o cionar nn orgnniznção da mesa p<~rochtal, foi <? 
o~corrido á pr;esi~e.ncia da província_. ~ designou _o primeiro sign:1l do muito que cstavn reservado a 
dia par,, se prJDc.tplar de novo a eletyao, proced_1- nr.ção polir.in 1 no pl eito eleitoral. . _ . . 
men.\o este <JUC mereceu a ftJlPl"oVn(oaO da pre$1.· Apezor delle e da numero.<a torça publlca a dis· 
den,o:_ta. . , , • po~ição do delegado, roi eleita e empossada n o 
. Nuo. obsl_ante a legnltdndc . deste acto d? mesa, referido dln a mes3 p~rocllial. . _ 

~tversos ct~~dilos que se .ttnh~m apodeta~o dos Xo dia 3 0 pl'esidente dn mesa ollic10u "<! presJ
hvros das ae\a~. e_ da qual~ficaç-JO, a pretexto de dente do proviJ1r.ia referindo o facto da pros•\o do 
aban~o!lo da oletçao, orgnmzarnm ~o dra (1G) c01_u escrivã.o. e r eclamando c;:,ntrn :l pcrmaneuc1a da 
o 4.• JUIZ de paz do Poço, !11,!1:1 mesa tllcgal, que d1z força do..Hnhn. l'.:ão tel' e resposta. . ~ 
ter proce~ 'ilú a <!utra e}etçao. _ . ~o dia 5 dit•i::iu-se o p residente da mesa, ca;Htlío 

Tal eletçt~o , alem d e tllegal PÇI~s mOir>os ~Cima Floris·mnndo Marques uin s, ~~a igre1a matriz, 
refer fdos, re$ente-se de outros V•c•os, cotoo.se;am n e tomnndo assento esperava a hora lesai para dar 
il:!ter!~nçiio de indivíduos inc'?ml'eLe!_ltes n a orga- come()() nos trabnl!Íos: os dous m esar;os Jiberaes, 
mznç<oo da ."ef!unda mesa, a sunulaça() que. se~ co- porém, .vendo que aos dous mesat·ios con~erv~: 
nhece da lBllura ua actn aos tra l.lal hos do _iha ' de dores era pela policia ~-ednda .1. entrada 11a IgreJa, 
Ago~!•J, onde se acha .trnnscrlpto um !)ffiCIO_dala<!O como l?3rcce ter sido planejado, pretendera.m forçar· 
do dUI segumte, no qual ~c respoud~ a prcs,den'?l_a , 0 presidente n eomeç~r os trabalhos; .. e porque a 
da pronncoo que :;e achava_ conclu•d~ . ? terccu ·~ í isto se não prestou, exigiram a s ua ret:l".'lda, o qne 
cl1nmadat quand_o da mesma :.cto con,la qua na 1 conse~uiram pelas amcnr.as 0 cm11;-ego da força 
9uelle uoa ~nd:mt _a ~~;unda, nnnunc1anúc>-se a l publica poslnda na i~'feja. . 
:!.• p:u~ ~ d1a s~gn.nle. . . . . Antes de ser a isto forçado o . pre>Hicnle dll. 

A eiCIÇU<! da \ nrze~, llOt>, que se d•z ors-an.za•tt mesa ordenou ao official de ju~t1 ç:o qu·~ !lzesse 
pelo 4.• Ju•z d~ paz d_o Ea.:o, c :um a~lo ~""l!lad () e enll':lr os -;~ . mesarios eonscrvndore~. que se acha
o r~!Jitado de 1llegnhd~des e v•o] enc•as lllf?JIO co· '"'n:1 na poria da isreja impedidos de entrar pel~s 
nhectdas, ao P3SSI) q uo :t elelt;~oo, l> roced•d_a pela bovonetas. llJns n ão tirou resultado desse mc1o 
mesa le;:• l. • corrE;U com todas as formal•daac~ 1~: cnipregado, pois ~ forr.a public:>. iml'ediao ingresso 
gaes, dcl:e!JaO :.ss1m ser apurados os l'otos do.• r:lel· na ;nreja a qualquer' cidadão da pare•ahdade con-
tare.~ l ':::tlti!DOS tOtn:l<lOS em separado pelo COllCgiO ser vadora. . 
do Rt1:1fe. . . _ . Expellido o presidente da meS3 paroclual, o seu 

ED? prova da val!dade da clefçuo I fila n:t fre- l .• substituto 0 bnriio de Pirangy, tentou en~r~r na 
guezta da Varzea perante a mesa le~.tu:na, e. da i crreju par-J <ubsti tull-o mns toi· lhe · proh lludo o 
nullidade da q~e ~ diz effectuadn. pela_ mesa lile- i'ngresso por· ordem do delegado de policia , qM se 
galmcn_te conStliWdll,·olfereço os sog-wllles doeu- achava na porta da igreja com a for~:. úe hnba e 
men\Os ~ de policia. 

2.~ SEIUE. 

i_ • Certidfio. da acta ela org-an iMç-.io ã., mesa n o 
dia ~ de Agosto, po.ssatla pelo secretario da cnmara 
municipal. 

2. • Cer tidllo tambem passada pelo .secretario d:t 
camara municillal., da qual COil.Sta que o 4,. • juiz 
de paz da fre.guezm do Poço dll .Panella1 gue pre
sidiu :i orpnlsnc;ão da nnl!a mesa parocnial, era o 
presidente da mesa paroch ial daquell.a ·freguezi:~ . 

A maioria da m esa- assim ex.pellido o seu _pre· 
si dente e prohibido o ingresso aos dous me;;ar•os
protcstou contro Mmelho~te violencia e ~lte_ntado, 
telegrnphou para o prestdente d:t provtJ!.e t3 e:x:
ponâo o occ.orrido, e mandoa :tflixar editaes nos 
log:u-es mais pnblicos d:t cidade eonvocando os 
cidadãos votantes para na casa da cam~ra. proco~-
der-se a eleição . _ 

Reunidos na cas.' da camar a o pres1dente e os 
dons mesario!, e complelnda a mesa com os. dollS 
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suppleutes dos mcsarios que frearam na igreja, e 
achando-se presente crescido numero de votantes, 
tra~va-so de oificiar ao presidente da província e 
ao juiz de direito da comarca dando ()arte da de
libcrnçao tomad~, quando apresenta-se o delegado 
de polida, ~companhado do capitão de policia e de 
vinte e tant:ls praças, c intima a mesa que se retire 
-por ser-iHicita 01. .5ua rcuniã() t 

Apezar das observaçires feiras peb me,;.1 e por 
outros cidatlãos no sentido de convencei-o da lega
lidade da reunião, declarou o del,>gado •rue se não 
fósse o!Jedeeido, faria penetrar a forca á sua dis-
posição, e c:s:pelliri~ a mesa 1 -

Ante cstt• novo _ attentado, a mesa resolveu re
tirar-se d~ casa da camara, e fazer ~ eldrão na 
igreja do Engenho Limoeiro, igrej~ tili~l :i matriz, 
por niio h~vcr outrn na cidade, e nem wo pro
xim~ ; o que effectivamente fez, tendQ protestado 
e feito affi:-:~t edital de con<ocação dO$ eidadiios 
votantes p~ra a rereridn igreja, e dando de tado 
communica<:ão ao pre~ít1ente da província e ao juiz 
de direito da comarca, procedendo-se em seguida 
a eleif;üo alli, como tudo consta das respectíV1lS 
actas. 

Os dous mes3rios libenes, assumindo um ~ pre
sídencia da mesa, ohamaram outros ciO.,;dãos, e 
considerando-se em mesa, fizeram o que chamnram 
eleicão. 

É- manifesta a validade da eleiç.ão procedida na 
igreja do Liúweiro, e a nullidade da procedida nn 
mat1·iz. 

Como pro~a ofiereço os seguintes docume11t0s: 

:!.• SERIE. 
l. • Certiclão pa•sada pelo secretario do tribunal 

da relação, da qual consta a petição· de ltabeas-corp?LS 
ao mesmo tribun8l impetrada pelo escrivão de paz, 
a inrortnaç;io pres\aila pelo dele!l"ado de policia, e o 
accordão do mesmo tribunal concedendo a _;altura, 
e mandando rospons~bili&11' o dele~rado ~e políciA. 

2." Certidão passaua p~lo olfwial de jastiça- de 
haver-sido detido pela fon;a publi~, <[Unndo Ira· 
tava de execuwr a ordem do pres:<lento da mesa. 

3.' Corta dD tenente Frnncisc<) P~dra dos Santos, 
~omm:mdante. da força de linha, conf~ss.1ndo que, 
por oruem tio dclc;pdo, não oonsentin qne en
trassenl na nltttriz a Bnrfln· de Pirangy c outros, c 
declt•ranr1o 11uc a dita fur~n ~ella\':l·>il ú dí~po~i~fio 
do m~~smo delc;:::·~~do. 

~.· Cr:·tiflão dos l>l'otesto; que a mnioria da mP.o<a, 
~~depois t~da clln, quando cxpelliun !la e:L;;n da ca
mara, Jizcram c foram no mesmo dia transcripto~ 
uo li no d,~ uolas !lo L~iJellião_ 

5.• Certidão de ha"erem sitlo 'llílixados os 
edime;;. 

6.• Officio do coadjntor pro-paroclJ.o, datado de 
5 de Ago~to, em respost.~ ao do pr~idente da mesa, 
declarando que a ig-reja do l-imoeiro é filial :í 
matrjz. -

7 .• CertidJo do oílicial do juilo no sentido de 
baver, por ordem dojniz de paz, entregue ao pre
sidente da m"sa varoehial o livro dn qualificação 
de votan tes ·edc talões e a cópia antltenttca da qlltl-
lífica~5o~ · 

Quanto á eleição secundaria: 
- 1\o dia ~ de Setembro orgnnisou-se regular
mente o eolleg:io eleitoral na _igreja matriz,conc!)r
rendo para a >U~ formntão sómente O$ eleitores da 
fte~u~zi<\ <k Game\l~ita. 

No dia se~uiut~, punhu, resolvend~ o colle~io 
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tomar en~lobadamenlc com os. seus os votos dos 
eleitores da eleição da matriz, um dos me.zario;; e a 
mcnoria dos eleitores de Gamelleira prote;;r~ram, e 
requereram c1ue em separado fossem tomados os 
vetos delles prote~tantes, o que se. fez, toman
do-se tnmlletn em separado os -votos d os eleitores 
da eleição procedida na ig"reja !lo Limoeiro. 

Protes!aram tambem contra a delil>eração de 
tomarem-se o> votos de cinco eleitor es da eleição· 
procedida na matriz da Escada, por não ter um 
delles a qualificação de elegível, e não serel11 quali
ficados o; demais. 

Prote~taram tambem contra o r er.ebirriento do 
voto do cidadão l\I:mocl Thom~ de Oliveira, deitor 
Ua tnesma e2eiç~ o da m~triz~ por ac hac·se (H'OU.u.n
ciado pelo juiz de direito (pronuncia que ac:tba de 
ser su:;ten\~da 11elo tríb11nal da rela<:.ão) e como 
tal pri~ada do direito de votar. 

Os votos ch maioria dos eleitores d~ Glltnellcirn 
foram confundidos coar os elos eleitores n ullos da
freguezia da Eseada, e tomados em separado os 
11! minorio düs eleitores de Gamelleir~ (á requeri
mento delles proprio~) e tmnbem em SÉJ}Jnl'"-dO de 
uns e de outros os dos eleitores da elei.,ão valida 
procedida na igreja do Limoeiro_ ·-

Ofl'~l'e\lO: 
~.· SERIE. 

L'- Certidfto dos tres protestos feitos vor um dos 
mesarios e pela minoria dos eleitores de Gnme l
leirn. 

~-• Certidão de nlio estarem qualificados · os 
el"ltores da eleição da mutri~ du Escada, a que 
se refere o 2,• dos citados proi~stos. 

COLL::EGiO ·· D:\. VIGTOili A. 

Freguezia da Victoria. 
NafregneziD da Victoría deu-se o seguinte : 
No dia 2 de Agosto, quando o juiz de paz 

com a· corpo eleitoral dirigia-se á inat,iz - 11ara a 
formaçfio da mesa, foram repellidos por numerosa 
forc;a arma•la, militar e a paizana que tlles prohi
biu o ingresso · 

Não podendo elles entrar nas duas outras 
ig-rejas da cidade, par se acharem igualmen te cer
eaJas, diri!!iram -se à ea~~, onde se acbnva fuuc
cionando a cawara mnnicípal, por se ach~r taiubem 
cercado o respectivo paço, e :11li procederam á 
fot·madío da lilesa, tendo precedido edit.~ l, annun
ciauuó a trnnsrc·rencío.~ um circumsroncindo pro
testo aprescnt.1do ao dt·. juiz de dir~to e tmns
cri[lto no livro de notas contra taes v ioleueias, e 
<!{)mmunicação d~ todo o occorrido ao DI'. j u iz 
de direito da comarca e á presidencia da p ro -
vincia ; . 

Tendo principiado os trabalhos da eleição p ri
maria na casa da camara, n o dia ã de Agosl.O, 
foi a mesa legal della e:s:pellida pela forç.1 publica 
e de ptl.isanos armados sob a direcção do subde
J e~ado J"oão· de Sá Cavalcanti Lins , que depois d·e 
inutilisar alguns papeis . dn eleição e lodos os 
·moveis eneontrados ~!li, dirigiu-se á ca:>a de re-
sidencia do coronel José Cavalcan te Ferraz .de 
Azevedo, mandou ilrromllar as portas a golpes de · 
machado e invadiu-a, quebrando trastes etc., 
tudo sob o prete~to de procurar o livro das· aetas 
da eleição dn u1esa le~itirua e a lista da qualifi
eaçi'io, por onde se estava precedendo á chamada, 
que havirun sido salvos do . assalto á casa 
da cumara ; em -;isl<:l. do que, não sendo po~sivel 
continuar OS trabalhos U<l cidade, transferiu-os a 
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m~·para a capdla <lo engenho Campo A!egre, 
da mesma frcguezia, precedendo os editaes do 
esty!o c commuuicaçõcs ás autoridades superiores, 
e alli se· concluiu a eleição com as forll\alidndes 
lu;raes. 

Ê nulla a eleição feita na matriz: 
L• pela íncompetcncia tla autoridade que se 

di2 ter or)!onizado a mesa, um juiz de paz da 
fre;:uczia do Jabo3tão, <toando dos juiz~s dos tre~ 
disirietos da Yicloria Mnlmm foi convidado 
para o acto; 
~-·que tal foi a cl3ndestinidade com que pro

ced eu n mesa i nterina que at6 a presente data 
ainda 11~0 devoh'cu á c;mwra o liYro das actas e 
mais p:1peis .da elei~ão . 

. Qu~nto á cleiç;io. seeun~:u-ia : 
1." "o JlàSSo que o collegio eleitoral d~ eleição 

legitima foi convoeado e presidido pelo juiz de 
v~z competente, o da ()[eição nnlla o foi por pesson 
mcompetentc (art. 66 da lei de !8 de Agosto d e 
l.S~G, instr. de 28 de Junho d e -1.849 ~ L •, 2.• 
e ;J.• ~ A 'i. Circ. de :lO de Setembro de i 876). 

~- · vot= no collegio da eleição nuUa elei
tores que se não acham. qu!itieados e OUlNS que, 
eomqu:wto qualifiC3.dos, não eram elegíveis. 

Em prova offerei}O os seguintes documentos : 
5.• SERIE . 

l.. • O protesto, que no dia :! de Agosto o 
L • Juiz oi~ paz e eleitores e supplcntes · interpuze
rnm perante o juiz de direito contra as violencb s 
p raticadas nesse dia, e que foi nesse mesmo dia 
Jançudo no lino de notas dG tabellião. 

2.' O protesto feito no ref•rido dia ao ministro 
do i~p~rio e ao presidente d~ prov íncia . pelos 
dozeJntzes de paz dos trez dtstnctos da freguezia. 

a.• Certidão da acta da sessão d~ camarn m u
nicipal celebrado no tererido dia, e da qu"l oonst~ 
tet estndo cercada pela força pnblica desde G 
boras da tarde do dia nnteccdentc o paço da ca
mnru, -c llOr isto transferir suas ~essões para a 
casa de sen nresidente. 

4.. • Oficio ·do juiz de direito á me>n Jlarochial 
em data ue 5 do referido mez, respondendo ao 
da dito me>a. 

5.' Ollicio do m~JSmo juiz de direito :~o presi
dente dn m~ p~rochia l n o r cferitlo din. 

6.• Auto de v[storí:~ pro-edidn na ca"' dn eamara 
muníoip:~l . em verifieatão dos arroullmmcntos e 
dam~os aJ!' ?U.<3dos Jlela for'"! (nlhlica. 

7. Cet·tidao rlo offietO do pres.dentc do pro\•in
cill ordenando ao presidente d.~ cama r:~ <tue entre
gasse ao j niz municipal livros de actas c docu
mentos relativos ~ el~íri"ies. 

8. • Certid5o do rccibÓ passado á c:Imarn muni
cipal pelo escrh:iio dos l ivros c documentos, cuja 
entrega o pres1dente <la provmcia ordenara e 
tambero. certidão do oflicio do prO-[lresideute' da 
camarn ao presidente da província. -

9.• Certidão passada pela cmn:~rn em 26 de Ou
tubro _de até emão não ha-..er ~ido recolhido pela 
n
1
ull'l_JUnta pa.rochial o livro das actas da supposta 

c e•çao. 
~~- Certidiio de não serem elegíveis diversos ci· 

dadoos eleitores d~ eleição nulla. 

COLLEIJIO tiE IT.UIBÊ. 

Fr~ouc::ilt de It4wlbi. 
Nes~~ fr~guezin rornm no dia l! de Agosto cerca

das a matriz o a casa da eam~ra pata que o 1.. • juiz 

de p:u e a maioria dos eleitores c su pplenks não 
pudessem orgam~~r a mé:;:~, c pretendendo ellcs 
~pctnr dis~,e1~trar na matriz, foram repcllídos pel:Í ' 
força pu.bhca as ordens das autoridades polidaes 
que apen<~S consentir~m por favor feito ao R. vm: 
vig~ri_o da fre:;uezin que fosse a me,;.~ por elles 
org:w•znda na casa da <lamara, cujo cerco foi l cvm
tndo. 
~nlciada no dia_ a a eleição na cas~ da camara, 

fo1 esta, na manha de 6, nlao:~da pela força ai·mada, 
e q!l~brada a urna, níb se consentindo que a mesa 
lcg-Jtllun pnra e !la voli.'lsse afim de IJnnci piar de 
novo os tr~h-'llltos, os qune' foram transferido~ para 
a C<Jpella de Noss~ Senhora tlo Outeiro d e ll~mbé 
Pl'<ltodendo as solemnidades legaes. ' 

E nulla pois a eleiç.ão que se diz procedida na 
matriz oom.nma me~~ organisada p~lo 3.• jui: de 
pa: qne, alem do ma1s; achava-se pnvado do eat"'O 

. por ser collcctor. c , 

Fmgw::w <14 S. Vicente. 
Nesta freguezia deu-se a mesma ;-iolcncía, e não 

? nvendo na povoação edíllcio publico nem outra 
l gi'~JO. para ond e p udesse a mesa legitima trans
few~ os trabalhos, !ran.sferiu-os parn a .... 

Nao oon~L"', porem, onde or~nisou ::t eJeir.üo 
que ~e diz feita na matriz.. • 

ÇOnstitu!ndo estas duas rregnezí:JS u m col!egio 
elc•toral, fo• este convocado e presidido pelo juiz 
de p:u comp(ltente, procedendo-se á eleição na 
n1atriz de l també. 

Em prova olfereço os seguintes documentos : 
6.• SE!UE. 

i. • O protesto que contra as violencias e arbi· 
tr~ried.adcs da ";<;:toridade .P~licial e tla fo rça pu
bhea por occas•ao da eletí'llo dajnnta de lt:nnbú 
foi feito pelo juiz d e paz e crescido numero d e elei
tores no dil\ 2 de Agostu, e laneado no livro de 
notas elo ta\Je!líão . • 

2.• O protesto que a junta pnrochial de !també 
fez gunndo a 6 de .".gosto na casa dn camara foi 
pela força publie.1, secuuàa<lu por um g rupo de 
d esordeiro$, CJ Uebrnda a urna, e pratkatlos outros 
attentados. 

a.• Cérti~o pllS$3Üa pelo escrivão :;era! da qual 
consta que requcrcn clo-se naquellc dia M j u iz mu
nici!!:ll uma Yistorin, indo este com o me8mo es
crlvuo c pe;•ito~ procedel-a, ao cllegar~m ;i C<J~a da 
c:10lora{. estava postada. em torno delta força de 
h !lha, UIZC"l\<lo o rest!tJCtrvo command3nte ao juír 
nao_ ~on~ur que ali! co1rasse, J)Cio que não se fez 
:1_ cl~bgcnc•a ; ~ons~ntlo lambem <lu m~JSma cer
ttdao <tUe os ju•r.es deix~ram de dar al!i audiencia 
por haver ~ força publiC3. conduzido <lS cll~~cs até 
<i lte judicialmen te, a requerimento do procurádor 
<.b eamara, foi aborta em H de Setembro 

. i.• Certidão passada pelo escrivão d~ jury em 
vtsta do protocol!o das audieneias do juiz de direito 
d~ q)lal consta que por aquellc motivo deixára ~ 
dt•OJ DIZ de dar audiCncia e de fazer no dia 10 de 
Ag~sto o sorteio para, a s~ssão do j nry -. 

~-· Attes•ado do vtgano da frcrruez1a de S. Yi· 
cen!() oro prova das víolencins "commettidns na 
me~ma rreg-uezia ·pela força publica e autoridade 
pohc!~l,_e cou_s~ontes do protesto trnnscripto n a acta 
dn ele1çao le~ltlma ~a dita frel)uezia. 
. G.•. Certldao de nao ha,·erem sido recolhidos ao 
arehtvo da c.•mara os liYros d<~S ·actas das eleições 
proee<lidas pela autoridade . policial em ditas frc· 
guezias c oollegio . 
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'1., Certidão de nao est~rem qualillcndos uns, e 
não serem elegíveis outros dos eleitores de tacs 
eleições. 

s.• Justiilc~,,"o produzida per~ntc o juiz de di· 
relto~ e pela qual se provmn as violendas c attP.n
tados commettidos pela policia e força publica em 
ditas freguezias por occasíâo <hs eleições. 

mesa c subsc<ruente eleição com todas as forrna li· 
d adcs leg-nos. 

Apparece, 11arém, uma eleiçiío que se diz ter sioo 
feita na capella de Yertent~s d~ ·mesma freguezia, 
não se sahentlo de <1ue modo e i\Ocque pessoa fura 
organizada a mesa. 

Constando, porém, que a a c !:I da o rgnnisa ~..ão 
aclla·se a'si~:nada pelo citladuo Christovão Teixeira 

COLLE~ro DO _LIMOEIRO. de Monro, U:m d~; jui~es de paz dn fregm,>.ia, dc-
Freg~UZia do Limoeiro. cl~rou este pelos jornacs e depoz em j u.izo ser falsa 

.J. elcí<,;ão foi convocada pelo ju;z de p~z compc- a sua, assígnatnra. ,_accressend<! que r:aqueUe dia 
tente para a igreja matriz; acha> a-se. clle prt:"? arl.ntrarw ~ violentamente 

Diri"intlo·se 0 juiz de paz com os eleitores e pelaautO!IdMde pollclpl dafreguezw . 
suppleutes á matriz no dia 2 de Agosto pora A elc1~ao .seeu_ndarm fo1 procci.IJda leg~Imente, 
~ or~anisaeiio da mesa foram della reJJd!idos pela tendo sHlO cornoca<lo o collegJO pelo Jlllz tlc paz 
forca publica c pessoas armada' á. or<lem e ~ob a I eomperente, ao Jl"~o gtw o col!eg1o composto ~os 
direcção do delegado <le policia, ~lanoel ·Guedes de el<:_t1ores. das elct~ues 1!1egaes de~ws duas fr~guztas 
Araujo Pereira, subdelegado Ios<i Cesar de Mello fo1 comocado e orgumzado pe!o so!Jredtlo .R.e
F I - F"lhn om a dante do· destac menta ai v credo· 
r~~;~oH:e~mi,',; t1emS~nnn Barros e !i!eal da'c~l~ Q[ereoo em Drova o; seguint es documentos : 
lectoria Fraueisco Olegario de Vasconcellos G~lvão, 7 _, SElUE. 
os quaes haviam mandado cercar a matriz; :1. • Certidão do protc,to interposto pelo L• juí~ 

Não tendo podido o jui~ <le paz com o corpo d.e ~az e eleitores e supvleutes, lnncado no livro dP. 
cleitornl p~netrar na matriz, apez:tr dos esfor~os nol"s do tal1elliilo. --. 
para isto empregados pelo jui~ de paz, proles- 2. • Ccrlidão passada pelo secretario <la cam~ra 
taram na fórma ~a le~ perante o 1abel~iã_o de municipal, da qunl consta 1rue não se deferiu jura
notas contra .ta~s vtolencm~, co~vocando o JUIZ de menta ,,_0 5. • votado para juiz de p~z, o offi cio do 
Jlaz ? corpp eleJ:oral e os c~do•l•m~ vo\an!es para a presidente da província tnandado no presidente da 
1gre;a de~- Jose_da povonr,"'o d~ I e1lra 1apad~, da camara deferil-o, e a resposta por este dada. 
mesma fr.CJ~"UCZIU, procednnento _este aul_?nsado I 3." Atte.stado do vi;;ario confirmando os factos 
,pdo t~rt. ,lGilc de reg. de 1.2 de Janmro de -1816, con1 arguidos. 
rel'cr~ncw 30 .ar~ . 5• § 2. Qccorre accrescentar r..• Justifica01ío produzida perante o j uiz muni· 
que ~ao ha na vil la outr!l 1gre1a para onde pudesse I cipal a requerimento & L• juiz d e paz em p t·ova 
O JUIZ de pa7. transferir OS trabalhos cJci(OraCS; UC todOS OS fliClOS. c 

N,a iFejn da ?edra Tapada ~ procedeu". ?cg-ani· ;;. ' O t~rmo de .iu:~mento pr~stad_? pelo 1 .~ j u izo 
x~çao ua mesa çom }S f~~~lulades legne, , de paz de Taguarümgu, Chfl::to,·ao Fcnetra de 
. Qç.orHl? no d1a o ~mgm-se n me,sn par~ a 1 Mour_,, declarando tlue ao nproximar·'c da i greja 
•g reJa ~hm de dar prme11HO aos ~raba!hos elctt~- acompanhado pelo corpo elciioral , foi prc'o pelo 
rae~ foi·Ihe obstada, a ~ntrndn .a~S!Dl com9 aos Cl· alferes Vital, presertte o snudeleg:ndo, e, escoltad o, 
dndaos votantes, por torça nnhtnr c parsnna ao foi· conduzido para a e"pella de Verten te<. onde 
mondo do s ubdele:pdo e seu 1. • supplente, não Iue.apresentararu. um papel par" assign CJr . ao que 
sendo si quer permítlido n~ c~peUJo dügrej~ entrar se r ecu.Son. · 
n ella p~ra celebrar ; em \'ISt..1 ~o que : . 6.• Protesto do 1nesmo L • j ui~o de paz Mour :r, 

Mandou a mes~ aro~ar cdttal e transfenu os publicado no mario de Pernambuco de tle .Vo>to. 
:rabn 1 h o< para n casa das nurliencins do juiz cOLr.EGio 00 BOM·coss~Llro . ~ 
de Jl'z, contígua n mesma igreja, onde se procedeu 
a eleí ção com as forrnalidaúes Ieg-acs. Freguez.ia da Bom·Call.<ellw. 

E' nulla n cloição que se rliz feita ·na matriz; Cercada a matriz de modo a impõssibilitar a en · 
L• Pelas violcncias já dcscriptns, praticadas tradn ao i.• juiz d e paz, eleitore> e Sll[•plentes, fo i 

peJas anlorül~des policiaes contra o juiz de paz e a mesn org-anísada na ca ,;;~. da camara. onde fr.z-sr. 
corpo eleitoral ; a el~i~ão. 

~-· Porque, expcHido da matriz o corpo eleitoral , A eleir:1io <J,Ue se diz feita nn mnrriz, alêm de ou-
foi or~nni~adn ~ me,sa por autoridade incompetente. tras r~zõe>, ~ illsubsi,;tentc, por t~r sido p:·esitlida 
qual é o c1dadno -llranoel Augusto da Costa Rcve- pelo tcnente-cm·onel ~lanoel C~•-akan!í de Albu
r edo, 5 . • vo~:tdo para juiz de paz, o qual, ruérn rle qucrque :'\eco, r1ue se achava pronunciado n o art. 
n ão estar juramen~:tdo, não _poderia sel-o ; por- J.S5 do codigo criminal e, portanto, suspenso ue 
q uanto n enhum dos quatro JllTZcs de p:J..Z do dis- seus direitos politieos (art. 9~ da lei de 3 de De
tricto tin ha perdido o Jogar, n ão sendo cxacto que .zembro de 1841 e ~83 do reg-. i 20 de 31 de Janeiro de 
o juiz de paz J oão Antonio da Motta Silveira ti- l.Sll.~, H\5 do colligo ilo procP-sso nyiso d e 8 de Agc~t~ 
vesse mudado de resideneia, mas apenas se reli· de :!8~6, t.• de Março de iSiS, 1.9 de Janeiro, l.;J de 
rado temporariamente, por cansa da secea; Fevereiro e 21. de i\Iarço tle !84'9, !3 de Julho de 

3. • Que a mesa illcgalmente organisada na !8;;.1, e :lo de Novembro de !86-í.) . 
matriz não tinha o liv ro da qualificaçiio, nom cópia p 1·egu•:::ia de Aguas·Bellas. 
anthentica por onde fizesse a clwmadados votantes. Desde 3 noite de 1 de Agosto, foi ce~cada 

Freguezia de Taqwritinga a m atriz pela forca publica e índios armad os, 
conservando-se nssim até o · dia segu in te , de 
sol"le que, não podendo o t• juiz de paz com o corpo 
eleitoral ter entrada nella, organisou a mexa partr· 
chia! na casa da eamara observando-se a,~ formali-

Nesta fregu.etia tondo o i. • j uiz d e pnz com.·o
~o o corpo e_Ieitorf!l para a matriz, Jogar dc
Sig'llado pela ler, alh se procedeu a orgauisação da 

A. !8.-TOliiO I. 
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<Udes le:;aes. Xu ditJ. ~procurou ainda a mesa le~iti • 
ma llar principio a eleição na matriz, mas foi de 
no\"o obstada pela força, voltando para a casa da ca
liulr:~, onde proced~u a eleiç~o eom tóda a publici · 
dade e guardadas as forllUllldades legaes. 

A mesa que ~e diz organizada na matriz consta 
wr sido p1·csidida por um juiz de paz do BreJO, c 
sem o concurso de eleitores. 

Os eleitores desta cJei~iío illegnl formaram_ co!· 
kgio com os de outra clci\:ão illegal de parochw do 
Bom-Conselho, constituindo um simulacro de dei· 
~.iio. porquanto declar:mdo-se nas respectivas actas 
;, cilei<:iles para deputados geraes " provinciaes 
ti.-eram Jogar a 4 e 6 de SetemlJro, só no dia i~ 
for~m tr~nscript~s ~s ~ct:~srespccti''as no livro de 
notas accrescentlo que grande parte dos cidadãos 
e!~ito3 em ambas elbs nào ~ão e1eg:iyeis~ não estando 
outros qualificados, e achandu-sc pronunciado, 
não podendo, pot·tanto, ser eleito, o mencionado 
tenente,coronel Keco. 

Art. 91> § ~-· (ho constituição c ;J:l da lei de 1.9 de 
Ag-osto de iS~G. 

Offere~o em prova os seguintes documentos: 
8.• SER!E. 

i." Justificaçiio dada perante o juizo m~nici
p~l de Agnas-Bellas em pro1·a de que a tgrep 
:matriz foi cercada (leia força publica, desde a 
tarde do dh L" de Agosto ,-de que ao i.' juiz de 
paz e eleitores e supplen~s foi no dia 2, bem como 
no diil t;, impedido o ingresso na dita igreja-c de 
nue niio ha outra igreja na vil!", sendo a eleicão na 
êasa da canwra com toda ~ pulJlicidade. · 

~-" Certidão de que 3:2 eleitores da nu !la eleição 
d~ t'r.eguczia do Bom-ConSl'llt~ não são l]ualificados, 
e 6 não são elegiveis. 

~-" Certidão de que dos elcitorci' da nulla elei~1io 
da freguezia de Aguas-Bellas, um não é qualtfi-
cado, e !3 não süo,elegiveis . · 

rl.' Certidão da sentenç-1 de pronuncia do tenen
le coronel M~noel Cavalcanti de Albuquerque Ncco. 

5.• Certidão ~as~ada pelo tabelliüo respeetiYo de
clarando que a nela da eleição <lo nullo colleg io do 
Ilom ·Cunsclbo foi lançada no lino de notas só
mente no dia 1.2de Setembro, e depois ueahi tran
scripta, sóment.e foi assigll:\da pelo presidente do 
mesmo CIJI!egio. 

COLLEGIO DE nnlt J.\RD!:Il. 

OrganisaJn a mesa parocllial no dia 2 de Agosto 
]•do L' juiz de J'UZ e cGrpo eleitorol, na i~reja 
~·atriz deu-se principio aos tmb•l110s da el~içãn 
primaria no dia ;;, sendo em seguida tomadas as 
portas da igreja 'pela forta publica e pai sonos or
m~dos afim dú pri\·ar a t•nlro~a de votantes un op
posi~ão, entr e os quaes o Dr. juiz municipal do 
termo e seu :1.• supplc!l:ie, do que deu a mesa sci
Cll.cia ao ur. juiz de dimito, pedindo providenCÍ<lS, 

. No d-ia seguinte, quand-o a mesa dirigia-se-para 
matriz á bora legal, foi -lhe proh.ihida a entrada 

' pela mesmo forr-a ao mando do del egado Je policia 
q,ue intimou ao~ mesarios quo se retirassem sob 
pen~ de êere.m repellidos, pois que outm mesa se 
.n.a:na org:musallo. 

Conyem notar que a mesa assim illegalmente 
org:~nisada foi por um filho do delegado. que ne
n~uma au;uridade tinha para !azel-o, pois não é 
Jtuz de paz. 

· Em vü;ta .disrú, inter~oz n mesa o seu protesto 
perante· o t.•belliâo, commu~.icou o oceorriuo no 
Dr. juiz de dirdto e á pr·. ;idenci:t. da pro.,..incia, 

affixou editaes e transferiu a elciriio para a casa 
da camara, onde foi feita com as fornwlidades le
gacs. _ 

Na eleição secundaria deram-se ~ m<;smas senao 
maiores viol<JDcias. Os eleitores da eld~::to nulla 
ob!iveram por meio tia força a chaYe da casa d a 
camar~ pnra a reunião do seu collegio eleitor•! no 
dia'' de Setembro, orga!lisando os eleitores legí
timos o seu collcgto em outro !ogar. 

Em prov:1 offcreço os seguintes documen tos : 

9.' SERIE. 

i.' Certidão da neta da orgmisa~ão da mesa pa
rochinl. 

2 .• Cerlidüo do protesto <la m esa parochial in
terposto no dia 6 de Agosto contra as violcncias 
commettid1\s pela autoridade policial e forra pu
blica. 

3.• Officio do juiz de direito a mesa parochial 
datado do dia 5. 

4.• Officio do mesmo. á mesma d~tado tlo dia 6. 
5.' Oficio ainda do mesmo :i. m esma d~tado do 

dia 7. 
6. • Certidão de ha l' er fallecido em i 876 o ci

dadiio João Francisco de Albuquerque Burros. 
7.• Certidão da qual consta não serem elegiyei" 

1>8 cidad:ios, que foram eleito~ eleitores pela nnlla 
eleicão, não estarem 11ualificados 2 delles @ i ter 
fallecido desde i87G. 

COLLEGIO DE l'ETROL!XA . 

Das tres elciçües primnrias rn·oced idas na fre
guezia des~ nome é leg!tima _a que_-tev!l lagar J!:l 
i~reja matrtz ~oh n pres1dencm do ctdadao Antomo 
Manoel de Amo rim. 

A mesa foi organizada sob a t>residencia do 3. • 
juiz de paz, não tendo eornQarecido o i .' e o 2 . ., e 
concorreu para sua forma~ao crescido numero de 
eleitores e supplentes . 

T endo sido no collegio tomados etn sej)ar~do os 
votos dos eleitores desta eleiçiTo esmo n o caso d e 
ser apurados . 

Ofl'~reço em proYa os seguintes documentos : 

lO.• SEnTE. 

L, Certidiio de estarem pronundados C!emen 
titiO Fernaulles Coelho, Miguel Gon~alvcs lhriloza, 
c Mano~l Francisco dtl Sou zn. 

2.3 Attestudo do Vi g-uri o da (l•egucúa decl~ra'll.llo 
que Clemcntino Hodrigues Coelho nãu compareceu 
no dht 2 11~ Agosto pnrn n on;.-.nisar.fio dn mesa Jltl.
rochial. 

J. • Attestado do mes1llo vi;:ario de não ter estado 
pr('sente no dia 2 c sim ausente fôra d~ provineia. 

6.. • Certidão de não estarem eu volvülos em pro
ces.•o crime só o cidadão Antonio · Manoel de 
Amorim e outros. 

COLLE~lO DO IIREJQ. 

Não tendo s ido Ullpro,·ada pela camara dissolvida 
a eleição de eleitores a que se procedera na fre
guezia do Br(\io, em Junho de .1.8ii, cumpria que a 
org;-dnizar~o da mesa se procedesse na conformi
daac do §'l:l do art.5.• das instrncções que baixaram 
com o decreto n, 6907 de 12 de Janeiro de i876 c 
do aviso do ministerio do impcrio de I. de Julho u l, 
ti mo. Em "\'ez de assim proceder-se e de ser a mesa 
eleita pelos ju,zes de paz e seu~ snpplentes , foram 
conv()(!ados.e eoneorreram para n eleição da mesa 
eleitores e supplentes da elci~:ão não . approYada. 
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Sessao ·em 2"4'de Dezembro de i878. 

COLLl'!GIO DE P."->"llLL.\S. 

F ref!W!Zia de Quipapd. 
Dirigindo-se no dia 2 de Agosto o L• julz de paz 

com a maioria dos eleitores e supplentes à matriz 
para org-Jnisaç~o da mesa, niio poderom nellll 
entrar, porque desde a noite do dio antecedente 
fõra ella cercada. por força armada por ordem do 
delegado de policia France!iuoGuilhcrme de . .\..ze· 
vedo, que nessa occasião prendeu" dons dos elei
tores que ;~compaubavam o 1 . • juiz de p:tz. 

Sendo rcpellldo o corpo eleitoral com o L • juiz 
de paz, tiveram ingresso ot• juiz de paz:, quatro 
eleitOres c cinco suppicntes com os qunes simu
lou-se n organisn~ão da mesa. . o juiz de paz com a quasltotali9,adc do cleitor3,<,!0 
intel'jlOZ o competente protesto p erante o tebellmo 
do termo, e não havendo no povoa~.ão ou tra igreja, 
nem edific.io publico, dirigiram-se todos para a 
casa das audiencias do · juizo de paz onde orga
nizou-se no mesmo dia a mesa com toda~ as for
malidades legocs, affixando-se edilaes e dr.ndo-se. 
seiencia do occorrido as autoridades superiores, e 
no dia ã principiaram os trabalhos eleitoraes que. 
se conolu.iram com a devida r egularidade. · 

Consequcntemente a eleição presidida ]JelO li,, • 
juiz de paz ó nulla, por ser o resultado da YJO!encm 
e da fraude. 

Quanto á eleição secundaria : 
Os eleitores do oleir.ão legitima, ao dil'igirem-se 

a casa da camnra dâ villa de Panellas, onde se 
achava reunido o collegio eleitoral da freguezia 
deste nome, afi1u de.concorrer a eleição secundaria, 
acltaram as portas· tomada por força policial que 
lhes vedon a entrada, em VISta de que, c não po· 
dendo ter ingresso na matriz paro onde se <!tri
giram, por se achar fechada e não ~arem encon
tradas as ebaves, formaram collegio em uma casa 
particular e alli proeedcrrun ll elci~o oom a maior 
publicidade e guardadas as formalid:>.des le:l':les. 

Alêm de todos os vicias jâ aponbdos da elei~o 
primaria presidida pelo Q..• juiz de paz, aeeresce 
•1ue foram eleitos e Yotat·am uo colleglo eleitoral 
i.ndlviduos <(UC não eram elegíveis, mas simples 
Yot~ntcs. 

Otrereço em prova os seguintes .documentos : 
i:!.> SEIUE. 

!..• Justillcaciio yroduzida a requ-.rimenta do ci
dadão Diogo Hennqnes de Souza perante o j uiz 
Juunicilllll, da qual constam os violencins commct· 
tidns reta nutorid:tde policial e forc:~ publica e l'ar
t!culnr :i sua dist>Osiçâ() ja por occastão da elctção 
prlmoria e ja pela-da secundaria. 

2. • Petir•1o do l!obeas corpus do dous eleitores 
presos no dia ~ de Agosto pelo (lelcgado de policia 
e despachados pelo juiz de direito. 

3. • Petição de I«<bea3 corpus de . mais dons elcl
. tores pelo mesmo delega~ o t>r esos no referido dia e 

despachados pelo juiz de direito. 
~-· Certidão dos cidad!os qualificados elegíveis 

, na freguezia de Qui papá e pela qual se prCIVa que 
dos eleitores da nnlla eleição niio podem ser re
conl>.eeidos, ainda quando v-.i.lida fosse julgada a 
ditaelei!;ão. 

COLLEGIO (!ll BEZERROS. 

Fregv.t:ill de Graoo&d. . 
Diri~indo-se o L • jui% de p:u, Antonio ·Paes da 

Silva..Lindoso, com os eleitores, ·e supplentes, ás 

10 horns do dia :! de Agosl'? á· ilíreja !J!atciz,, afim 
de organizar a. mesa paroclut~l fot·lh.es unpedtdo o 
in~rcsso pelo subdele:l'ado, acompanhado de forca 
poticial armada que calando os sabres , não con • 
sentiram a entrada do i .• juiz de pai c corpo elei
toral ; por roais que estes )lrote;;tassem e reelmnas
seut contra uma tal violencia; . em vist~ do que, 
interpondo este protesto Judicial, al.ixando edital e 
dando-se pnrte do occorndo ás autot•ido.des supe
r iores, organizou-se a mesa l'Om ~s formalidad·es 
le;::aes em UO\a ca~ particular da povoa~.ão, visl o 
não havct nella nem na fre:::neziaoutr~ igLeja~ ~ .. 
~ella ou edificio publico, e ali se procedeu no dia 
u e seguintes a todos os netos da elei~ão primaria . 

A eleição, gue se diz presl<lida nn matr iz pelo 3.' 
juiz de paz, o apenas um simulacro·; porquan lD 
este juiz de paz teve cntroda na mr.triz sob a pro
teCI'.ào da Coma public:t nn mesma occasião em 
quê o L o com' o corpo eleitoral era d~sta rer,ellido. 

Não con; tando de que modo ot·S'nnizou elle a 
me~o parochiol, é certo, ~ntretanto,que não tinha 
esta cópia autllentica por onde podasse proee'll~r 
a ehnmada dos votentes. 

Nulla é a eleir.ão secundaria do rc>peetivo col· 
le;;io, quanto a éleição que se diz f eita na matriz, 
não só pelos motivos indicados como porque mui
tos dos lndividnos eleitos não são <'l egíveis. 

Tendo sido tomados em separad() os ,-otos Elos 
eleitores legítimos desta freguczia, 6 de rigor'>sa 
jasti~a que sej~m .apuratlos·. 

i2.• SÉRIE. 
Oifereço em prova os seguintes 1locumentos : 
1.' Officio do juiz a.·tmicip:tl rio termo, da~do de 

6 de ·A,.osto. dirigido ao L• juiz de pa.z. 
~-' i5tlleio do secretario da c:tmat'll, datado de !.• 

de Agosto, remettendo ~o L " juiz d ,, Jntr. o livro 
da;; acta< e o da qualificar.iío. 

3. 0 0 protesto f~i lO pe!Õ t:• j lliZ d~ paz, ClCÍ!O
res e supplentes no dia 2 de A~sto, tran...oçri[llo !lO 
livro das aetas do tabcllião. 

-~-· Attestado do vigario no sentido de não haver 
outra igreja ou capei!~ além da matl'i:;_ . 

ã. • Certidão de que os eleitor c; da. nulla elet-. 
~.ão pl'OC<ldida na mntriz dois não el' liio gu.alific.ados 
e :1.5 estão, mas não elt!giveis. · 

6. • Justifieaç_.~o dada perante o j 11izo municipal 
pelo major Jo:.o Bezerra do Vasconce!!os Torres, 
em prova dns violcncin~ prntic~dns pela policia 
garantida [leia fol'<.)a pnblica , 

COLLE~IO DE FLORf:>"T.L 

Fre!JW!Zio. de Tacnrat:l . 
Pror.etlicla a 2 de Agosto na mntrio. ~ eleição da 

mesa parocltial com as formalidade$ lcga es, r1nando 
no dia ii dirigia na mesa eleita a mntri::, foi della re 
pcllida pela forr,a de linha, policia e paizanos ar
mados ás ordens das autoridades po!leiaes, c nao 
põdcndo ~r mesa· transferir os tmb:llhos na casa 
da can1ara, por se achar tambem c~rc:tda, inter
posto o competente t>rote;to conll'3 t3es violencias, 
affixadris editaes e d3ndo-se de tudo comruunl
cação ao ~uiz de direito e o presidencia,' proceda. a 
mesa lcgitnno a elo1i~.ão na capella do povoado V ar
zea Rcclonda, no dia 6 e seguint~ d o dito mez. 

A eleição feita na matriz, além de ter sido orga
nizada por pessoa i neompetcnte; o juiz de pu na 
!reguezia de Agua Branca da pronncia das Ala- · 
gõas é nulla ainda põr terem sido el~itos indlv i
dnos elegivcis. 
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·HO SessãQ em 24 de Dezembro ,de !878. 

.:; 
I··· 

!3.•SERIE. 

Em proya offereço os seguintes documento>: 
i. • Attesta~o dv juiz dé' paz ue -"S'UJ Brtluca, 

~ qu~ prcsh.lJ u. ~~ org:t.~nlza~~üo_ da uuH~ nlBsa pato
dlial. oiz.mlo <tue foi cnnvid~do para tal llm não 
ãs iQ mn:-O~ÍS 7 liút".:; tlO dü~ :i~ f}Ut:-I(UUUtl.O l:Olll
p3feCCU ;í. rn:~trh pnra o fi1n indíe~du~ cstaya est:1 
o::;ercada por f ore:~ de linha ~ <le policia, o quo so 
etf~etuou des<10 a~ iO horns d~ man1lã. 

~.o Attesl3do c1~1 vig-arío tli.I freguezia •1izenllo 
que desde .) dl::t ~ atC o di:! 7 dl? _\gosto-d.eb.:oa de 
ccle~rar mis~a na matriz por se achai' vcu~do o 
:;eu in;.;r~·&:o por forra a1mad::t. 

;J. o Cert,Jão do official de justiça no sentido de 
:lcbar·sc no dia a .n igrt~ja matriz cet~c.:lila Uesde 
.~nus das !O horas, por forra ue linha e de po-
licia. • 

4. o Certidão da ca\ll~r<l municipnl de tl:lo 'cr 
ólcgi>eL ,,~~unJo a qualílka~fto, Antonio Luiz 
liot:1es de :Sá, !'residente da me;a un elei~ã~ nu!l:t. 

CQLLEGIO DE GCI.\:\:\A. 

Freguezia de :Yossa Senhora 1lo Rosa·i'io. 

Nesta freguez.i3, organiz:ld~ a n1e-.s.a p~rochial no 
<li~ 2 de Agosto, quando o presidente c me-<arios 
·dirigiram·se para a matriz afim ,Jc d~r principio 
aos trabalhos no dia ü, foi·llles tomada a cntratla 
p~!o for•:a publica. J)irigil•am->e cnl:iio p,lra a 
igreja do Amparo e nl!i eneetar~m O< trabalhos, 
cfUando siiv no dia scguime d'"lli c:.:pulsos pola 
for~a publica n<io só os me;at•io> como os votante>, 
mui tos dos quaes foram \Jre>os ; o nfio podendo 
os mesario< penetrar em outra> igr~jns da cidade, 
nem na e.asJ da ca.mara por .s~ acllrtrcnl todas l"er ~ 
C.ld~> pela fO!'l:.:t pu!JJic.1, dírítcirnm-se para um~ 
casD. pnrtieu!nr onlle continuaram e conduirnm a 
ell~ição~ gm:.rdnntlo-se a.s rormalld..1des legaes e 
d~nõ,o-se de tuclo sciencia ú presidcncia c.la pro
-rulcla. 

Co:l'~Cn! ,;ín?a. ~cres~entar . que., tendo o juiz 
mu.n.~ ctp:u ~e d1r1gzdo a m::tti."IX aJnn Uc procctlcr 
a requerirnento da mesa leg:itim:.tr a mn cx~me n~ 
urna qu_!l ~tlii llcúr" ~om o liYro das nc~1s e papl'is 
do ele•r~•o, a <]Wil fora nolnda [leia polida, não 
con;entm esta. que :1quellil nutori<lnde com séu· e~
~riv~o, ptritos ~ te.stemunhn'. p.Ui entl':Ls~~nL 

Em ,..i,.! a de tado Isto o~ eleitore~ assim le1.!iúm:l~ 
n:cnle ele itos deb.:uran1 d e tomaY part(! no Cone..,io 
~fl'it~~l ~. compo:-:to do~ elelt,ne~ das rre;:;uezins '='oG 
n,I<HlWl!JlD, fJliC \'vt.1ram.eng!obadame111.e CO!il <JS 
~· '~•. tore~ nuHo;; d<t _cJcic_:ão frnuUulenta ún m.nriz, 
e: t~t'J~w.ram eQHegw sr. t•a.ra~lt>~ ~oh n pre.s~dtmcin 
<lo p.tz competente. tanto 111ai; quanln daYc-~e no 
outro co!ler.:•o a •llegaiJda<le de t .~r ~iúo convocado 
e s~r presidido pdo jui7. de l'~' mais votado ou 
seu~ ·substit~Ws l ega~, n1~::. 11~~10 prcsldenle dn 
!fiCsa pnroch1al da eleição da matriz, autoridade 
tncor~~etente. p.1ra este i.l<:lo: cnBlO é e:x. p re.:;;~o no 
art.. uB da le1 de 18 de Agosto, instrucçiío de 28 
~e J;m bo de i849 i;íJ lh-. 2." e 3.• AYisa cdmitwl de 
30 ll:e Setemtro d~ t876, interposto con'.rJ m:~is 
esta lllegalidadc o competente protesto_ 

Em prova offereço os s~guiutes documentos: 
H.• SERIE. 

• • L• O protesto interposto pelo' eh·itores no dia r. 
uaSetemb)'O, ~ em VJSt."l d0 qu:.t se r.<mstituiram 
em collegJO na cn~a da eam~·r:J municipaL 

2. • O requerimento com despacho do juiz "de 
direilo da comarca, en\ 6 tle Á"Osto, cobrindo ou
tro com despacho do subdelegado, reelam~ndo con· 
tra :l pri~f10 de diversos cidadãos e!Tectuada pelo 
mesmo sul.lj lei ega.do. 

~. • Atte5tado do viga rio da freguezia decl:u·ando 
estar a lWltriz occupa.d:1 pela rorc;!l publica. no dia 
5 de Agosto, c o nH:smo dar-so cGm outras ig1·'-~jas. 

COLLEGIO DE IXG.\SEinA, 

A demora, ha,•ida na che~a~o <la au thcnt ka d" 
elc.içâo desse cOllegio _;í capital!. deu lugar a que se 
au:;mentasse a suspe1ta de n:.to t er ~e procedido 
nclle á eleição. 

A •ccrctarb do governo certificou no dia 30 de 
Qutubro não ter :l.hi cllegaclo a respectiva authen· 
t1ca. 

Nesse mesnw dia. um dos candidatos á deputa
r-~o ~eral entt·egãr~ na c~m:1ra nlunicipnl officio 
da mesa do collegio, e em pu!Jlica~ão feita no 
Diarw de Pcl'nambuco do L" de Novl'mbro assegu
ra\·a que a acta l'úm Lambem rcmeltida :i sccrc.taria 
do governo. 

Requeri logo no dia 2 :í presidencia da província 
certidão c.la votação c do teor do oJlicio elo t•enteSôÜ. 
da acta, em face do 'l,ual ficou patente não tér \'U
lidade a eleição que se pretende ter alli havido. 

15.• SERIE. 

Em prova offerego os seguintes documentos : 
L • A certidão passada pela secretaria do g overn .. ,. 

a 30 de Outuhro ; · 
2.• A ccrtirliio passada pela mesma ~ecre taria do 

teor do officio da ntc~a do collegio, remettendo :i 
presid~ncia de J>ernambuco ctipia da acta (offieio 
data~o de 8 de Setembro! ) constando do mesmo 
Offi<~•o ; L o, ~ue a a c ta não fóra assignada por 
uguard\tr- ::;e que .fossem tiradas as cópias c cntfl"o· 
aquelles c e~ tas o fossem; 2. •. que dttrmtte o t•·a
ballw oo extracriio das cópills desappareceu o livro o 
qual foi ,;ubtrahirlo J!Or nm eleitor que ficou d<Ís
COf!tenle; 3.", qnc nsshn ~ú ns d itns ~ópin5 for:1n1 
a.sst:;-nnda> por todos os eleitores menos L:mren. 
ttno de Yasconcel!os Callaça Brito e seu irm~o· 
Cnetano; "·'',que roi isso cnm~a p :'trrt IJUC tl. .octn 
não fosse transcrípla nas notas tlo \ahcl!iüo. 

COLLEG!O DE CA.tlliODÚ. 

Freguazia ile Cabrobó. 
Ceread~s a 'tu~triz e casa ila camara não só no 

dia 2 .de Ar:osto como no dia a, c I•rivados o juiz 
de paz e deitares <le alli organizar a mesa e de con. 
correrem :"1 cl~iç.io, procet.l.cr~,:r:-a~:;c :. a.mOOs este~ 
aetos na ~asa das audicncias do juizo d e p~r. 
guardmulo-se cnl tudo as formali dades ie"acs_ · ' 

A cle içiio que se diz Jeita na matri~ ach a-se 
eivada de nullidades, como sejam a intervenção 
de lim intruso que se diz juiz ile paz, não s e 
nchan1lo nnp,tltdo nanhum dos tres distric.tos ela 
parochi~ , e ~ illegitimida~e ela qualificação d e !876 
pela ccuat fOI fetta a cletçao, achando-se concluída 
a do co'rr~nte anuo. 

A eleição secundaria deste collegio . resente-se 
tamb~m de nu!lidades iru,ana ,·eis, com o a inter
YCl~O<LO de aulond~cle incompetente para a con vo
C'!_ÇI'O o .Pr'?SJdencta do collegio, e a de eleitores 
nao elegtvets ; ao passo que o colle" io or"anizado 
pelos. eleitores legítimos funccionoú' com a devida 
legalidade. 
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Sessãó em 24. ôe Dezembro de 1878. 

-~m prova olfereçó · os seguintes documentos : 

!6.• SERIE. 

Frcgue::ia de Pesqueira. 

Contra a clei~o abi feita proteslaram Q> elei-

i. • Justificnç~o prodruidn perante o juizo mu
nicip~l pelo L • juiz de pnz de aebar-~e no d•a 
2 de A:,'"Osto cerca.dn n igreja matriz c a casa da 
c:unarn pela força públióa e criminosos, e terem 
sido clle e eleitor es e supplente~ l'rivados de entrar 
em uma e outra. 

tores. . 

2.o Atte5-tado do v ig3rio (lu freguezia d~ não 
ter podido· celebrar missa no <l ia 5 na matriZ por 
es\3r ~ igreja cercada desde o di:~ 2 de Agosto, 
-não :;e lhe consentindo entrar. 

A mesa foi or~-anizada sob a prcsid~neia do eidadào 
Honoralo de Albuq uerque Clv:J.Icanle, que nlfo é 
juiz de pa~ de nenhuma das freguezias da comarC3 
de Cimbres e sim da fl"eguezía. da l'edra, da ·comarca 
d~ Buique, não concorrendo para clia os eleít()res 
e supplentes convocados. 

Tomanô.o conhecimento do prole!ito a mesa re
conb.eceu o confessou • existencia da força ar~ 
mada, ju~tilieando-a, porém, sob o pretexto de ga
rantir a ordem publica, não constando, entretanto, 
da acta da orgnnização facto algum que uutor izusse 
receio pela ordem publica. 

3. • · Atte~tado do mesmo dizendo que Jonino 
Ribd ro Torres na tarde do d ia 2 retirou-se pnra 
a lX>' ·oarão de Leopoldina, onde reside, e que a 
me.."'ll~ jlovoação d ista da villa de Cabrobó i4 
leguns. 

1 • . • Altestado do vigarlo dn Leopoldina sobre 
quem alli presidiu a organ!zação do. mo.sa. __ 

5. • Certidão do secretor10 da cnmora DlUDICIP.al 
declarando CJU3es os j uizes <lc paz dos quatro dis-
trictos da freguczia . . . . 

6. • Certidão do mesmo d1zendo que pela qunh
ficnçõó· de 1876 Francisco )(arti.nial)-O da Co~la 
A"ra roiqualificado votante da freguezHt da Leopol-
di~n,mas não elegi •·e L _ . , 

7. • Cer tidão do mesmo nao estar quru•fiC~>do ele
giYd o cidadão Bcllarmino Ferreira Padilha. 

8. • r.ertiduo do mesmo de ter sido conc!uida 
em Junho· do corrente anno o trabalho dn Junta 
municipal revisora, não. tendo havido queixas, 
denuncias ou rcelama~-lies. · 

9.•. At~clo do juizo de disn·icto declarando 
h:.wer .rer.ebido da jun!.' municipal a l ist:J dos q na
li ficados c não ter havido recurso algum. 

COLLEGlO DE CI)!JJRES. 

F-regu.ezia de Cimb1·es _ 

l\:1 fre~;uezia deste nome ao i. o jui~ _de p~z do 
L • districto ManOlll Thomaz dB SoU2a e e!Citor~s 
e supplentes convoc-ados foi no dia 2 de Agosto 
vedMa a entrada na igreja matriz pela autoridade 
policial mediante o emprego d;;: força pelo que o 
mesmo juiz de paz, dando <I e tudo conhecimento á 
_presidencia da província, e ao juiz de c\ireito, con
vocou immediatamente o corpo eleitoral para a 
casa em que dá aud.ienc:as, e ahi r~unidos pro
cedeu-se ;i. or~ani1.ação da junta, alliXlldos os 
tlditaes necessnrtos e preencllidas as demais forma-
lidades !eg3es. · · 

O s ubdelegado olliciou áquelle juiz de paz no 
mesmo dia, qualilicando de abusivo o seu procedi· 
mento ~ exigindo que se dissol"\'"esse a reunião. 
Não foi e nem podia ser attendido. E effectivament~ 
no dia 5.a mesa eleitoral~_sob a presidencia ~o cida
dão Honorio llezerra do .1:\C;;tl Barros, reuruu-se na 
referida cu~a das audienc1as do juiz de paz, não 
podendo f:, zel-o na matriz por continuar. esta 
oceupada pelo força ao mando daquelle subdele
gado, e alii procedeu-se ti eleição, como tudoeonsta 
da respectiva acta.. -

A eleiçi.io ·policial procedida em dita fregnezia é 
nulln : a organizaeão da IJ\esa foi feita sob a presi· 
denei~ de juiz M.paz ·ineompetente (José Gomes 
da Silva, JuiZ de paz da fre;uezi~ de Buiqne) e. 
l)ara ella não concorreu um so eleitor ou supplente: 
loi .e= cleiriio o .resull3do. da violenciu e com· 
pressão. • 

A nulli<L~de da eleição desta fre::uezia e, JlOÍS,
ffi3nifesl3, não só por ser o resultado dn força, como 

!:x>rque na organiznção da mesa que a presidiu~ 
IOU ve i nfracçiio de lei. 

Os eleitores da válidn êleicão de Cimbre; eonsli-
tuiram collegio . , -

Os da nulln eldçiio da mesma íreguczia e umbem 
da nulla elcir.iio do Pesqueira formara.."l colleiiO 
com os da fr~guez.ia da _Alagôa de Bai:w. 

Olfereco em prova : 

17.• SERIE. 

l. • Atteslado do ' 'lgnrio da freguezia de Ciro~ 
bres, deol~rando que desde a tarde do dia l. • fôl'tl 
a matriz cercada peln força publica c crescido 
numero de indios dã rud;,ia. · 

'!_o Certidão pas~s.da pelo secretario da.camarn · 
municipal. 

·3 _ • O protesto feito pelos eleitores da fruguezia 
da Pesqueira . · 

4. ~ A justificação dos factos allega.dos 1).0 dito . 
protesto_ 

6. o Cerlidiío de niio serem qualificados e nem 
elegíveis alguns dos etcilores da elei~ão procedida 
nn dita fr eguezia. 

COI:LEGIO DP;J:XU' . 

É nulla a eleíç:1o primaria procedida na fregue
zia deste nome, e nullo o collegio eleitoral que os 
eleitoNO.< re;;pcctivos fortuaram com os da fregue
zia de Granito: 

É nulla a prim~ria porque no d i:t L • de Agosto 
o i_ o juiz de pa1., coronel Gualter Afartininno de 
Alencar Araripe, fez nJllx.ar edital declarando que ' 
não se procederia :i eloioão no dia i por não se ter 
cumpriao as formalid.ldes ~rescriptas no art. L• 
§ :19 ilo_ decreto n. • 26íõ de ~O de Outubro de l873, 
inclusive a entrega dos titulas aos vol3ntes. 

Eleitor es e votantes disto inteirados· por nutori- -
dado competente deixnramdeeompar eeerno dia ~. 

o :!. • juiz de paz, porém, comparecendo no re- , · 
ferido dia, consta da acta. ter presidido à organlLa-
.ção da mesa paroclli:ll. · 

A nullídadc do collegio eleitorAl é não menos ma
nife>ta, como se conhece da respectiva acl;l, não 
havendo ~ccôrdo entre o numero dos eleitores que 
se dá como presentes e o dos Q\!C compõem o colle· 
gio, não sendo tambem menor o desaccõrdo entre 
o dos pre:;enU>s e o dos \"Otos recolhidos c apu-
rados. · 
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1.42 Sessão em 24, de Dezembro de 1878. 

O!fereço o scgu.inte documento: 

!8.• SERIE. 

i. • O cdilal mandadouffixor pelo t. • juiz de p~z 
da freguozia de Exú. 

OOLLEnO DO OOXITO-

· Da votaçiio deste collegio cumpre deduzir t~ntos 
votos quantos corrcspondem aos dos eleitores a que 
se retere a certitlão que junto e pela qual se mostra 
não estarem cJlcs qualifici1dos. 

Olicr.:ço o seguinte documento : 

:1.9.• SERIE. 

i. • Certidão 11~ . ..s.1da pel~ sccretnria do go\·emo. 

COLLEG!O DE OliRICllliY. 

Na frcguczia deste nome, ao chegarem o 1. • juiz 
de pa1., eleitores e supplentes á i grei a matriz, afim 
de organizar-se a mesa parochiol, nijo puderam 
entrar, porqu~, cercada a igreja pela for1·a pu· 
blic~, :~hi estaYa o delegado acompanhado de cres· 
cido numero de pes;oas armadas, e intimou.Jbes 
que se retirassem. Seguindo para casa da camara, 
edificio ft0n loiro :i igreja, estava i qual mente eer· 
cada pelo destacamenio de policia, sendo·lbes 
as>iiu tnmbem ahi prvlli!Jido o ingresso. Protes· 
taram, e o juiz de paz affix:ou edital annunoiando 
que por aquelle mott>o seria a mesa organizada na 
casa de sua r~$ídcncia, e fez as communic~ções 
necessarias; e abi roi, sob sua pres\dencia, organi· 
zada a mes• parochial, reunindo-se ainda ahi a mesa, 
sob a ]lresideucia do cidad"o Elias Gomes de Souza 
e procedendo-se ;J el eit.ão. 

.A policia, potém, organizou ~u:1 mesa na. matriz, 
onde fez a eleiP.:io sob a presidencia .do vigario da 
froguezia. Os efeilorcs de cada uma destas eleirões 
se ço·nstitnirnm em collegio. • 

E manifestamente nulla a eleição presidida pelo 
vigario, e, portanto, nullo o collegio que os respe
ctivo> eleitores comtituiram. 

Para conhecei-o, basta attendcr ao qne fica e!í· 
posto, c mais a que a mesa foi organizada sob a pre· 
sidencia de i ui;. de pa~ do quatriennio passado, e 
por eleitores da legislatura antepenultima, c a 
eleiÇ<"iO se fez por qll;llific.:J.çõo daquelle tempo, sob 
pretexto de ser a actuDl-clleia de vícios c erros-. 
como tudo consta da respectiva acta. 

Cm<clusão. 

Pela presente cxposi~"''' compro;ada pelos doeu· 
rocntos respectivos e pelo que consm da> aetas a 
que se refere, conhece-se : 
.i.• Que dos 36 col!egios, que tem a provincia, 

somente houYc duphcata em H , que são Itambé 
Goyann~, Lhnoeiro, Victorin, Panellas, Bom Can: 
selbo, C1mbres, C~brolJó, .Bom Jardim, Petrolina 
e Ouricurv. 

2.• Qu~· na eleir;ão primaria houve 18 dupli
catas, sendo de!la~ uma na freguezia da Varzea 
do ~oll~gto do Rec1fe, outra na lreguezia de Tuca· 
ratú do collegio de Floresta, outra na de Gravatá 
do col!egio de Bezerros, e outra na da Escada do 
co!legto deste núrne. 

Cumpre portanto: 
L• Q~e do~ collegios em que não houve dnpli. 

cata sejam julgados nullos os de Ingazeira, do 

E~ti, U.o Brejo, bem como aS eleições pri\nar~ 
da rre~ue.zia deste nome e da do Exll. 

!.• Que dos ditos collegios sej~m no do Recife 
de,;contados os votos dns eleitores da nulla eleidió 
da freo-uezia da Varzea, c apurado~ os dos elei· 
tores da mesma freguezia tomados em separado ; 
-no de Bezerros d.esr.ontodos os votos dos clci· 
torPs da eleiç5o nulla du frcguezia de Gravatâ, e · 
apurados os dos eleitores da mesma frcg-uezia 
tomados em scparndo;- no da Es!'n<la sejam a pu· 
rados sómentc os votos tlos eleitores •la clciç.iio 
feita n~ igreja dú Limoeiro, bem como os dos . · 
eleitores de G~mclleira, qu~ como aqu~Ucs foram 
tomados em separado;- nu d~ Florcsl/!. sejam 
deduzidos os vo\os tlos eleitores da nulla eleicão 
da freguezia do l'acaratti ·-c no do Bonito sejãm 
deduzidos os votos dos eleitores não qualificados, 
e julgadas nullas as eleições d()S eleitores, cujos • 
votos se descontam, e válià~s as dos eleitores das 
ditns freguezias , cujús. ~rotos se. ~puram, bem corno 
nulla a eleição dos eleitores !la frcguezia do Bonito 
não qualificados. 

3.0 Que dos colle~ios em· !)llC hom•c duplicata 
sejam apurados os de Itamb" presidido pelo Dr. 
Joaqnim Fr:md:o;co C::.vnlcantí l .. ln~,- 1Ie Goianna 
presidido pelo cidadão Jouqnim Jorge Figueira da 
Silva,- âe Limoeiro J1rosillido JH~lo pallro Rena· 
vato Pereira Tcjo,- a Vietot•ía presidido pelo · 
cidadão Manoel Cavak.antc de Albuquerque Sá, 
-de Panellas prc~ídido Jlclo cidadiio Domingos 

·Ferreira de l'rlaredo.- do Uom Conselho presidi do 
pelo cidadão Fr:mci8CO Teixeira 1lc )!acedo,-de 
Cimbres presidido p!'lo ciuadão Honqrato Bezerra 
do Rego Barros, -de Cahrobõ pre~idido pelo ei· 
d~dão José Soares de Mello Avelin~,- de Bom 
Jardim presidido pelo ci!lndüo 1\ogoherto Bnrboza 
da Silva,- de Ourieury presidid o pelo cid~dão 
Agostinho Cor~a de Mello, e de Petrolina presidido 
pelo cidadão José Alves de Burros, e neste apurados 
os H votos dos eleitores da mesma freguez ia ahi 
tomados em separado. 

A apllraoão feita nesta conformidade d:í o se· 
guime resultado, não comprehcndido o desconto e 
additamento dos ,·otos dos eleitores <la freguezia da 
Varzea, e o desconto dos eleitores nli.o qnolifi ~ado5 
do Bonito, bem como o desconto dos 18 Yotos dos 
eleitores da freguezia de Tacaratú. (') 

:l. • Barão de Villa Bella 92!, 2. o Luiz Ftlippe de 
Souza Leão 808, 3. • José Mariano Carnerro da 
Cunha 756, /lo. • Antonio :Alves de· Sow:a Carvalho 
75i, 5 . • Antonio Epnminondas de Mello 749, 6.• 
lfanocl !lo Nascimento ~Inchado Portella 738, 7 . • 
Antonio José da Costa Ribeiro 7~3, 8. • Antonio Ma· 
noel de Siqueira Cavalcanti 7i8, 9. • Antonio Fran
cisco Corr~a de Araujo U91, 1.0.• l'edro da Cunha 
lleltrão 676, 1.1.0 Manoel lluarque de lllacedo 67:!, 
i2. • Francisco de Can•alho Soares Brandão 003, i3. • 
João José Ferreira de A~uiar 6~7, Innocencio Sern· 
Ill1ico tle Assis Carvalho 63ã, Pedro AfFonso Ferreira 
626, Francisco Leopoldíno de Gusmão Lobo 618, 
Deão Joa~uim Francisco de Faria 608, Joaquim 
Aurelio Nnbuco de Araujo õ-1.0, Joaquim Tavares 
de Mello Barreto 539. 

É força, pois, concluir: 
1..• Que devom ser respeit~dos os 'diplomas que 

a r-Amara municipal apuradora conferiu-me e ao 

('-) Por f:a.l~ de tt!mpo não fi7. e-sta dcduel":i.O ~ e$te. addi
bnlento que li.Wls nia. iníluo no rc,lllt~o :~.pre:senlado. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 23/U11201 5 17:31 - Pêgina 14 ae 84 

Sessão em 2'~ de Dezembt·o de 18í8. i 43 
:· ·. 

Dr .. .\.n1onio Ftan~isco Corre:t de . .\mujo, sendo 
MDbos reconhecidos deput~dos. 

!.• Qne como tal de,·e ser bmbem reconhecido 
~ conselheiro João José Ferreira do A~uiar . 
· 3. • Que deve ser julgado sem efl'eito o diploma 
_conferido pela me~ma camara ao Dr. Innocenc10 
Scraphico de Assis Carvalho. 

· ~-·E bmbcm sem ~.ffeito os diplomas apresen
tados pelos Drs. ~oaquim Tavares d_e Mello Ba~reto 
e Joaquim Aurelio Nabuco de AraUJO. 

·- Rio de Janeiro, 9 r! e Dezembro de i878. -Dr. 
jlfanoel do Nascimento :!Icu;ltado Portella. · 

:· L • SERIE, DOCilliENTO UNICO. 

BOLETDl ELEITOnAL. 

. Santo Antonio. 

P ublicando hoje os protestos IJUC nos di8s 7, 8 c :l!! 
foram apresentados á mesa parochial contra o _pro·. 
cesso eleitoral desta freguezia, pelo no>SO am1go o 
Sr. Dr. Olympio .Mai1J.ues da Silva, juiz de paz em 
-oxorcicio, habilitamos o publico a conhecer qa.anto 
ex.ncto roi o juizo que em nosso nwnero de lS do 
corrente maniresuunos sobre o result.1do d3 elei ~.ão. 
· E para. que melhor o conheça acrescentaremos · 
quo outros fnetos não menos impor~J.ntes do q ue os 
mencion,ulos em ditos protestos constam das actns 
resp~tivas, sobresabindo entre ellcs os seguintes.: 

L • Contra a cxpres.;a disposição da leif finda a 
ch3mada no dia 5, foi allerta a urna e ne la intro
duzidos a authentica e mais papei~ da eléição, e no 
dia seg11inte de novo aberta ·e della retirados ditos 
paJ1ei~. 

Deu isto lagar a um protesto verbal; que consta 
da acta do dia 6, não sendo o facto contestado pela 
mesa, mas explicado pela maioria della de modo 
imDrocedente. • 

g_ o A primeira chamada foi feita com infracção 
do art. i07~3. • do decreto de :12 de Janeiro de i876. 

Emquanto este dispõe que o cidadão <JUO com
parece antes de finda a chamada póde votar, r e· 

· solveu ~ mesa, por sua uiaioria, que não compa
rcccudo quando cham.~do o respectivo qUilrteirão, 
sômente se lhe receberià o voto se comparecesse 
até a terminação da cbamada do quarteirão se
go.irue I · 

D'ahi ~esultou que muitos cidadãos 9ue compa
receram ú primeira chamado, quando ja finda a do 
quarteirão immedj'ato ao da sua quahfie;Jção, ~o 
poderam votar. ' · · 

D'ahi resultóu tamhem qu e :1 primeira chamada 
começou c concluiu-se no dia 5, recolhendo-se à 
urna como resultado della i!!7 cedulas, quando na 
eleição de Outubro de . i8'i6, a primeira chnmadn 
fez r~olher ã iJ.rna 668 cedulas, numero superior 
ao total de 6i.j, recebidas nas tres chamadas da 
presente eleição_ . • . 

3. o No decurso da segunda chamada n mesa re
formou aquella illegal resolução, e, declarou que 
se procederia de então em diante na conformidade 
da lei. 

O cffeito, porém, eslava produzido, e a recon-· 
sideração da mesa não podia fazel-o desappareee~ 
neril mesmo com rclaçõo·á ~-·chamada. 
· F oi po'r esta fórma que no dia 7 começou .. a in

. troducção dos pltosplloros, como se vu do protesto. 
desse dia. 1 · 

Era preciso, porém, empre~r o ultimo e decisho 
recurso para tirar-se ao partjd() conserl'ador o 
t erço do eleitorado. · 

A Provincia em artigo. editorial do dia 8 pro
curou afugentar os cidadõo~ paeitlcos e cham~r 
a postos os turbulentos de outras freguczi~s, . di· 
zcndo que os conser\"adores tinham manifestado 
desejo i:le quebrar a urna! 

Este aleive, que foi apenas iniciado~ os trabalhos 
da 3. • chamada nesse dia formalmente contestado 
pela opposição, produziu o elfeito que era de 
esperar, como se mostra dos factos des criptos no 
protesto desse dia. 

Para se aquilatar da liberdade. do voto nesl4 
fregnczia, basta dizer que na ultima eleição, sob· o 
domínio conservador, entraram para a ur na 85.8 
cedulas, e agor:t apenas 61~, inclusive o crescido 
numero de pllmp110Tos . 

Esta comparoção honra os conservadores, dá 
cloqucnte leStemunbo d o respeito 11ne ~ues tri· 
butam â liberdade do voto, e confo.nde os liberaes 
que tanto a menospre7.aram : 

• O abaixo assignado, cidadão desta freguezia, 
prolt!sta contra a ma,ioria da mesa pelos ractos que 
passa a ~specificar : ' 

i. • Quando acudiu hontem á chamada o cidadão 
Raym~~o Francisco de Paula, qualificado no 
quarte1~ao n.• !7, e antes-que a mesa procedesse ás 
ln!ormnções neces~nrias àcerca de sua identidade, 
levantou-se grande vozeria da parte de cidadãos 
pertencentes ao pru-tido liberal, os quaes, sem 
attcnder ás recla;;nações dos membros da mesa, 
maltrataram o mencionado cidadão, dilaceraram-lhe 
a roupa e o expulsarar>l da igreja. 

Este acto deu Jogar a um grande tumulto, no 
qua~ ficou inteiramente J!Crtnrbada a ordem. sendo 
impossível a mesa domlllal-o; diversos, cidadãos 
do partido liberal subiram para cima da mesa dos 
tro.balbos e Jlrocura.ram segur ar a urna, sentan
do-se alguns sobre ella, sem que fosse possivel, no 
meio de tõo grande desordem, nem a mesa nem 
aos demais ci_rcumstantes, vigiar nem prevenir 
gy.alquer violação da mesma. 

2. • A recusa de admissão do voto do cidadão 
Abilio _Pompilio de Araujo, qualilicado no terceiro 
quarte1rão, o qu3l tendo respondido a todas as 
per~untas do Sr. p residente da assembléa parochi~l, 
de conformidade cem os qualilicativos· constJ.nte;; 
da :mlhenlica e sendo attestada a sua identidade 
por pessoas .qualificadas, foi-lhe recusado o voto, 
sob (!retexto de não ter presente o titulo de quali
ficaÇáo, ao fl!lSS<I que semeluante exigenci:l não tem 
sido attendtd~ nem uma ve•, quando se contestam 
a iden tidade de phospl!bros conhecidos que ;oêm 
votar pelo partido liberal. · 

3.• A parcialidade da ~ioria da me..-:~ que, ao 
passo que tem se obstinado em recusar aceitar os 
votos de diversos cidadãns da opposição, a pre· 
texto de terem sido excluid()s da qualificação, não 
obsl4ntc. o reqaerimento de tres cida.dãos elegiveis 
para que fossem tornados os seus votos em sepa
rado, visto terem clles recorrido parn a. r el:\ção 
da sentença qn~ ille~lmente os e:x:cluiu, adniittiu 
que vo'tlssem, sendo recolhidas á urna a s suas 
cedulas englobadamente com .ns demais, cidadãos 
que se acba\·am igualmente excluídos da qualifi-· 
cação pela mesma sentença que excluiu ós outros 
que não fo~m _admittidGs a -votar em sep:u'ado, 
como fossem Joao Pedro Nolasco. Joaquim José do 

· Olinda .Tavare8 e José Caracioli :J.'erreira. . 
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i.• A admisSão em scporndo das ecdulas de cidn- paisana, present<l o respectivo comruando.nte 
dãos conhecidos a l'rerexto de estarem r,ualific~dos todos armados de facas, punl1aes c rewolvers, c 
c.in outras freguez1as, como succedeu com os Clda- fazendo ostentação disto. 
dãos José Luciano Ca!Jral, Justino José de :\fedeiros O fim de taes manifestações era hem conhecido; 
Mattos e Jo;o Deodato Ferreiro Guimarães, quando tratava-se de usar de todos os meios de atcrr"r os 
circumstancías identicas se dãu a respeito de di- conservadores para n5oacudirem á3. ' chamada, e 
versos cidadiios do partido liberal, cujas cedulas poderem os liberaes obter os tres terços do eleito· 
foram aceitas, como sejam, entre outros, as do rado. · 
pl'Oprio Sr. presidente da assembléa paro chiai e Nenhum homem do povo do lado da opposição, 
do mesario José Francisco Carneiro, que se :~.cham podia exercer o seu direito de voto sem ser am ca
tambem <lualificados nas freguezias da Graça e gado; e só se admittia nquelles que por qualquer 
Poco da l'anella, como ellcs proprios o confes- prP.te~to não se porlia recusar. 
saram. Mas não era ainda bastante: ao acudir á cha-

.5.• A admissão. de individuas descon:• ecidos a maua, o cicladêlo José Elemetino S~utiago. pessoa 
votar por cidadãos qualificados, como fossem os muito conhecida dos liberaes, pois na elei<;ão pns
quc votaram sob os nomes de Manoel Franciseo da sadn, votou e tmlJalhou com c]lcs, não consentiram 
Costa, pessoa conhecida, residente á rua da Roda nt< admis>âo do seu voto, e iÍ voz do cidadão João 
n.• 2~, Francisco de Souza Viegas, <rue é fallccido, Cardo~o Barretto, o repclliram da matriz, maltrn· 
de João Baptista de Oliveira, etc., contra as mais tantlo-o, e levantando, sem o ruenot· motivo, um 
procedentes reclama~ões de diversos cidadãos, gr:~nde tumulto, por cêrca de meia hora, durante 
sentlo que ácerco deste ultimo, decl;\rando o in- o qual o Sr. L • vice-presidente e rnesaríos, foram 
dividuo que com tal nome se apresentou que fúra forr-ados a abondo11"r a mesa. e a guarda da mesa., 
a soberania da mesa, fazendo-a reformar algumas ·menos o mesario Jose Francisco Carneiro, que 
decisões justas, em prejuízo sempre dos votantes sobre ella sentou-se, assim como sentaram-'e di
lia OP,JlOSição conservadora, e ,~m !avor dos do par- versos outros cidadão$, todos do p;~rthlo liberal, 
tidohberal. · agrupando-se outros em roda da mesma c 

6.• A press:iorrueest:io exercendo as autoridades Nesta oceasião, muitos. membros do partido li-
policiaes, comprimindo a liberdade dos cidadãos beral e os desconhecidos que allí se achavam, 
pobres e desprotegidos p~ra que votem com o go- br~ndir~m su..~s fae"s, punhacs· e r cwolvet·s com a 
verno; a pr•ss5o sobre os empre~ados publicas, maior ostentação, c sem que da parte de seus 
que são obrig-ados a votar em cedulas a.ssignaladas; adversarios, todos inermes, se désse a menor 
as ameaças aos Yotantes conservadores, etc.; sondo provocação. 
de notar, entt·e outros os seguintes factos ; a or- Estava, porém, realizado o plano e conseguido o 
denon,a t1o snbdele~ado puxou do sabre dentro da fim. Não era mais possível, aos conservadores que 
igreja para offeuder um cidadiio da opposiçiio, no não queriam sahir do terreno legal, expúi- os Hllls 
que fot obstado llOl' diversos outros cidadãos: no correlígionarios ás pontas dos punhaes e ás balas 
tumuito havido hontem um membro do partido dos rewolvers; limitaram em assistir a ·coil.tiuua
liJJeral, subindo sobre a mesa, desembainhou uma ção e conclmão da chamada . quasi pacificamente. 
faca de ponta ou punhal, ;i Yista de todos. 2.• Continuarnm a votar individuas desconhe
. Todos estes factos Mm por fim garantir ao par- cidos, ou< phos!Jhoros •, chegando, neste particu
tido do governo a obtençiio ·de todo o eleitorado , lar, a ostentação ao· pon>o de pretenderem alguns 
tirando.á opposiçüo por taes meios a probabilidade "<'alar por outros que i á havia.m votado; outros 
de eleger o terço do ele-itorado, o que, sem a mo- proctlraram nomes que podessem quadrar a diver
nor dilllculJad~, obteria, se fosse rc>peitado o seu sos • phosphoros • que estavam em torno da mesa, 
direito de vomr. J\. desordem, o desrespeito á pes- ulim de aprescntal·os como votantes. 
soas qual i llcadas e até· ao digno presidente da as- O a!Jaixo assi:,..nado chamou por diversas 'czes a 
s embléa parochial, a tal ponto que este resoh·eu attcnção do presidente para tão repelidos factos 
não '\'altar mais a seu Jogar para não ser obrigado desta ordem e niío trepida em invocar o s eu hon-
a continuar: a snnceionor tae~ _ex:ce~sos, como tudo rado testemunho. • 
se provara opportunamente ; a m tervençao no :!.' Nilo foram admittidos a voU!. r em separado 
processo eleitoral de pessoa~ que não süo qualifi- como se tinba reque.rido e instou a minoria <la 
cadas, nem residem• na freguezia; emfim a anarchia mesa, diversos cidadãos que provaram ter i nter
que reina na i~trcja são taes que o r<>sultndo ~a posto recurso da sentença que illegalmcnte os 
eleição n iio poderá ser a exp ressão da verdade. excluiu da qualificação, sendo assim reformada a 

O protestante requer que a seu protesto se dê o deliberação unanime da mesa, constante da acta 
destino lego I. . do dia anterior, se;;undo a qual a admissão 

Matriz de Santo Antoll.!o Jo Recife, 8 de Agosto dos votos desses cid<ldãos ficava dependente da 
de l.878.-0!ympi~ MarqWJ;; da Siloo. • ~prcsentação de certidão comprollator ia da i nter-

• ·o ah.ai:>o a_ss i<>-nado, J"uiz de r.az d_esta fre<>uezi•, posiçüo do recurso, o qne foi jllenamente satisfeito 
~ b ~ pelos ditos ci<l:tdãos. 

em contmuaç.o dos protescos JU fenos quan to aos ~."Finalmente : 05 actos violen tos, já meneio-
factos ocoorridos nos dias anteriores, vem ainda na.do~, em continuação e em gráo mais elevado 
pro~tar ccmtra a maior•a da mesa pelos factos que nos dias anteriores a compressüo e•ercida 
~~~e"~~~~~s ~ deram, entre os quaes se destacam sobre os votantes, o tcrr~r empreg-ado para obter 
. •b ·_ . . · j o afastamento de outros, e abõnil.ono da urna por 

L Em razao tle _nma not1eJa da~a sem o menor I ~ais de UL~a vez por parte da mesa, a retirada do 
fnn.d~mento, pelo JOr. nal Pr<IV_rncca, de q ue a. cp.- dtgno preSJdente effcctivo para não con.tinuar a.scr 
postçao conservadora pretendm quebrar a urna, desrespeitado pelos seus correli" ionarios que o 
apP.areceram honte_m n~ mm;iz di l'ers os individuas forçaram a mudar de voto, cailli' passo p~ra obe
de outras fr?gu_eztas, ê mu•tos pessoas de;;c?nbe: decer ,; soberania <l;o povo, viciam 0 p rog resso 
cJdas, rus md1gttadas como guardas crncos a ele11oral e o tornam 1rrito e imprestaveL · 
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Sessão em 24: de Dezembro de i878. U5 
ii'... '•. ' . . . 

. Consta das netas que na ultima eleição primaria 
desta · freguex.ia, ~otaraill 858 cidadãos

7 
sendo a 

• qualificação de 1.213 votantes. Era na situa~.ão con
servadora, em que se respelt3va o direito do cida
dao, em que o empregado publico votava livre
mente, se!gundo os suas con vic~ões. 

Agora rrue votaram torlos os empregauos publicas 
em cedulas assignabdas, inclusive aquellcs que 
nunca ha'l"iam votado, por serem indiiT~rentes aos 
partidos políticos, apenas votaram 61 ~ cidadãos, 
inclusive os phospkoros, · gra!)lls ú liberdade da 
faca ds ponta, do punhal, i!o· rewclver e do 
insulto. 

Matriz de Santo Antonio, 9 ue Agosto de. i8í8.-
0iympw J1arques da. Silva. • -

<O abaixo sssignado,juiz de pllZ desta fr~aezia, 
tendo protestado contra a admissão ·autorisada pela 
maioria dn mesa·, de indivíduos nüo qualificados 
ou p/l()spltoros, ~ votarem por cidadãos qualifieodos 
e conhecidos, alguns dos quaes fallccidos, vem 
~presentar á consideração da mesa os documentos 
j'untos: 

Do i. • consta o obita de Francisco. Joaqn• u de 
Souza Viegas; 

Do ~-o o obito de Romiio ·José Valeria; 
Do 3. • que o individuo, que votou com o nome 

de Veridinno da Hocha Vieira, choma-se Manoel de 
Vaseonecllos, ·como o abaixo assignado ailirmou, 
:por ter dclle conhecimento pessoal, e consta da 
a c ta do dia. Este in di vi duo é guarda ci vico. 

Do 4. • e 5. • que os ciuadãos Felix Gypri~no da 
Sih'a Teixeiru Junior e Manoel F1·anciseo dn Costa 
não compareceram á matriz • 

Outros muitos faetos identieos poderia o abaixo 
assigna'do provar, se a estreiteza do tempo o pcr
mittis~e : entretanto das netas dos dias das cha
madas.constam muitos outros, que não necessitam 
de mais prova, como sejam a admissão dos votos 
de José Joaquim de Olindn Tavares, Jose Gnraecioli 
Ferreira e João Pedro Nolnseo, que achavam-se 
cxi:luidos dá qualificação, c~nforme constava da 
certidiio da respectiya sentença, apt·esentada pelo 
Dr. Manoel Francisco de Barros Rego, membro 
do pal'tido liberal, ao pa>so que não foram admitti
dos a votar os cidadãos Dr. Felippe de F ig'ueirõa 
Faria, Francisco· José Guedes de Lacerda, lfyppo
lito José Hoberto, João Francisco Ferreira, João 
Francisco Ferreira JuniOr, capHão Afanocl Joaquim 
Machado, Yicente José de Oliveira, Antonio l:'int.o 
de Barros e Gencsco Telles Bandeira de Mello, a 
pretexto de constar da mesma certidão a s11a ex-. 
clusão, não obstante provar-se haverem elles in· 
terposto recurso da sentença, que os excluin, por 
exig-encin da maioria ua mesa, como condicão para 
a aceitação ae seus voto~ em separado, delíbera~.iío 
que foi no dia seguinle revogada, apenas se apre
sentou a prova e:-:igida. 

Os factos já provados, e os que agora. o são, 
provam por sua ~-ez q_ue a maioria da mesa, do
minada pelo espírito de partido, não d11.Vidava 
.admittir os innumcrll& plwsplwros, que se apre
sentavam a vot3! por pessoas conhcciàa.s, c até 
pelos mortos, ao passo que recusava acintosamente 
os votos de cidadãos C<Jnhecidos da opposição, a 
pretexto (ie evitar desordens e excessos àa. parte 
de seus correligionarlos que armados e ae<Jmpa· 
llhados de pessoas armadas de outras freguezias , 
lhe impunham a lei. 

A. 19.-rQllo I. 

O abaixo assignado requer que a este. seu ulti
mo protesto contra a iUe!,'<llidaile da eleiçíio a gue 
se . acaba de proceder ,;e dtl o destino legal, de
volvendo-se-lhe os documentos qne o. acompanham 
para fazer uso dcllc,;; qu:~ndo julgar opportuno. 
· llatt'iz de Santo Ant.oaio, i~ de A;;osto de iS78. 

-0/ympw ]lfarques da Si!va. > 

Seguem-se: 
i.• a certidão de obito de Fr:mcisco Joaquim de 

Souza Viegru;; · 
2.• a de Romão José Valerio ; 
3.• a ccrlidão da repartição do correio de q~·e 

nunca houve alli ·Cmpregnrlo de nome Viridi~oo 
da !tocha Vieira, mas o de nome ~fanoel de YaS
coneellos. estafeta demittido em l876; 

~_o declaração do cidadão qualificado Felix Cy
priano d~ Silva· Teixeira Junior, polo qu:ri vo:on 
um ínspector de S. Jos~, de que não eompare
·ceu á eleição ; 

5. o idcntica declaração do cidadiio Manoel Fran
cisco da Gosta, pelo qual votou um p/wsplllJro ·q·~e 
se suppõe ser guarda cívico·. 

2. • SERIE, DOCUJ1ENTO N. L 

Illm. Sr. Dr. secretario da camara municipaL 
João do Rego Barros precisa que V. S. lhe 

mande dar por certidão· a neta da formação da 
mesa pamchtal da freguezia da Varzea que Leve 
lagar no clia 2 de Agosto proximo passado, sob a 
presidencia do juiz de pa~ bacharel Francisco tlo 
nego furros. de Lacerda. · 

Recife, iO de Setembro de 1878.-JQG;J ào Reg1 
1Jn·rros. 

Dê-se-lhe. Secretaria t1a camara municipal do 
.Recife em 10 de Setembro de i878.- Ratis e Silva. 

Em virtude da petição SUllra, cc~tifico ser a acta 
pedida llOr certidão do teor seguiu!e:- Acta para 
a formação da mesa paroc.hial. Aos dons dias do mez 
de Agosto do anno do nascimento d~ Nosso Senhor 
Jesus {:h ris to de !.878, :\s seis horas dn manllli, no 
consistorio da imperial irmandade de Nossa senhora 
do Rozario da Varzea, achando-se presen tes os elei
tores seguintes: Barão de ~lurib eca, Dr. Franci~eo 
do Rego Barros de L~cerda, Ignaci o Alves :Mon
teiro Junior, Antonio Pedl'o Cavalcante de Albu· 
qu.crque, Firmino dos Santos Vieu·a, J osé Meude~ 
Vieira, major José Antonio de Brito Bastos, An tonio 
JQ;~quim Corrêa de Araujo, Antoo.io Al\""es de Oli
veira e Sih·a, Pedro Baptista Figueit·ôa de Azev~d~, 
Jriaximiano de Assumpção Figueirõa de Aze>etlo, 
capitão Ignacio Alves l!onte1ro, e os supplentes 
Sebastião Cavalcante de Albuquerque Lins , An- · · 
tonio Al,·es Monteiro e Jo~é Cavalcante Filgueira 
de lllenezes . O juiz de paz, >eg n ndo votadq, Fran
cisco uo Re~o llarros de Lacerda, JJO impedimen!o 
do primeira· por ainda nfio se aeh~l" este j U'l"amen
tado, tomou assento no topo tb. me.'>, comigo Jo~6 
Marcellino Goncalves Salgueiro, escrivão de scn .. · 
juizo, á esquerda, e os eleitores e suppleutlll; em 
wrno. E feita pelo presidente a leitu ra pela lei 
recommendada, annonciou que ia proceder ::i 
eleição da junta parocb ial. Feita a chamada, com-·. 
pareceram os 1.:! eleitores e os tre;: supplen1es 
acima mencionados. Dos eleitores e supplentts . 
con I"Ocado.; deixaram de comparecer os eleitores 
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João C:ln leante de Albuquerqu e Lins e An tonio 
Uéb.ôa C:J.rul,iro Leão. c do$ suppleutcs NUYO· 
~.ados deb;amm ~e 'comporec.er João llcrmano 
Conim. Reeeber~nHe Jii list~> com o r otulo para 
mcsarios e ! 5 com o rotulo p:lr:l supplentes, c apu
radas as l!st"s ur.ra me,;arios, der.un a votaçüo ~e· 
gitinte: lft'n:1ri;• Alves Monteiro Juni~r,, oito vo1os, 
Jose Mendr> Vi~i t':l, oito votos, )!axmmno de A~
sumJ1Cã•' Figurir•'•a d~ A%l!'·edo, set~ Yotos, Antomo 
loMulm Correa de • .\.rouJt•, sete \'Oio~. As q umze 
lisw Jl<:ra mwlentes det':lOl ;l ..-otaç;io >eguinte: 

r nção, 3. • se tendo ~altndo algum dia, qual foi,- c 
pol'I'JUC moti...-o . . 

Recife, 1: de SetemiJro de !.878.-Joào. dii lk!JO 
Barros. 

Dê> se-lhe . Secretaria da cam<ll':l municipal do 
Redlll e m 1~ de Setembro de :1.878 . -.Ratis Sil~a. 

Certifico que revendo o ar ehi-ço d:1 ;ecr etaria 
da c~mara municipal do necift' , ellCOntrei no 
lin-o que $erv e p nt·a se l:lllc.;~ rcm :os 3CL:ts das 
~leio;ões da fregu~zia do- Poço da P:mell~, os acta>' 
da JcrnJaç&o da mesa parocbial o ru; que ser
virom (>:ora recebimento e npuraçlio dos YOtos 
para eldlores ger"cs cb mesma. rrc.guczin, que 
tiyermn log:1r nos: dias dous de Agosto, cinco, 
seis e scl.e do mesmo mez, se verifica que foi 
eleito pn~s ideutc da·me>a )Jarochial o coronel João 
natJtista :Pereira Lob o. CCr tifico mais que o refe
r ido coronel Ioiio Baptista Pl'reíra Lobo, runccio
nou como JJresidentc d a mesa pnrochial nos dias 
cinco e sete do referido m ez de Agosto do cor
reu te :m.no, não eonst~ndo dos octas o m otivo 
porque deix ou de com par~cer no d in seis do re
ferido 111ez em que a mesa foi presidida pelo ciila
dão, terceiro substituto do presidente, Fran cisco 
d e Pauln Hodri.,;ues. Secre turia da cam:tra mu
n icipal do Recife, i:~ de Setem bro de 1.878. Eu 
João Ribeiro Pessôa de Lacerda, amanueuse da 
can1nra mu ufeipal o escrevi. Eu Pedro Gau di3Jlo 
de n a ti ~ e Sih·a, secretario subscrevi, e assignei .-
Pedto Gaudiano de Ratis e Sil~a. . 

2.• SEPJE, DOCUMENTO N. 3~ 

lllm. ·Sr. i)r. secret~rio da camara municipaL 
Joiio do Hego & rros, precisa que V. S. l h.e 

mande dnr por certidão quaes os juizes de p az da 
freguezia da Varzea que prestaram juramento n o 
oJ>:crcie!o de t877-i880_ 

An tomo !'edro 1-:avalcan tc de Alhuq ucrqu c Lms, 
oito 1"0tQ:o~ ~ J.:t~t'~ _.M:u·c~Uino Go_nç~h-cs ~~t lguet~~' 
sete voto>. AntoniO Ah'es de Ol!~etra !' Sth•a, SCI>, 
" João l'nfino M Sour.~ Magnll~>•":• em co, Ignac:o 
Alves !\lonteir<• Junior , dou~. e Jow ) tendes "V ten·a, 
dou,:. l'e!o juiz de paz foram declarados membros 
dn mesa: ll~i·oehiu l os Srs. I ~:n~cio Alve~ !tlonte\ro 
J unior Jo>é ~lendc> Yieirn, .-\ntou io Jo~quun 
Con~n' <lc Araujo, e Maxint!ano de .-l.ssumj~5o 
FtgueirüiJ <lc Azm·cdo, ~ substnnlos desLe~ o::: ~rs. 
!\.n\onio Pedro f•walr.ant~ de "-lbuquerque L1ns, 
j ús<'. Marcelliuo Gonr..1lv~sSa l~ue1ro, Antonio Alves 
de OI h•eiro e Si h·~ c Jofoo l'.ufin~ de Souza llo:;a
lh:i.es. Seguiu-se a elei~.iio do presidente da mesa 
parocbial e dos trcs >Ubstitutos de~tes, v otancto 
sómente os eleitores. RtJcel,et1lm-se doze li~tas com 
o rotulo p~ra presidonte e doze com rotulo para 
snhslitutos: Obto<·e onze ,-ows para pre~ideute o 
Dr. Franci>CI.l do Re:,ro B:orros de Lacerda, e um 
voto ao cidadão Firmino dos Santos Vieir<L Apura
tl3s ~s U>tas pnl'n suLslitutos obte,-e o Dar:io de 
Muribeca, onze YOtos, o . capit..~o Ignn.cio Alves ~lon
teiro, dou8 ,;o tos, o i:nojor José Antonio de Britto 
&slos, oito voto~, Firmino dos Santos Vieira, ~is, 
e l'edro BaptistJ Figuein)tl de AzcYcdo, um voto. 
E desta f<·rma ficou cúnstituida a rue>a como pres· 
~Teve o decreto nun:cro dou;; mi! seiscen tos se· 
tenta e cinco, c seis mil Jlo\·en!a e sete. E pnrn 
constar manoou o presidente lanar a presente 
acta que a>si gnou com osmesa!'iü:' e ,os mais elei- Recife :10 de Setembro de 1:878.- Jo.W do Rego 
tores e supplentes presentes. E eu Josê :M:trcellino Barms. 
Gon~.alves:>alg?e,iro, e$('riyã& de 11:~· q~e ~ esere':,i , I Dô-se-lhe. Secretaria àa camara municipal do 
Fr~IWJSCO tlo he.,ro Borro, de LaCel~:J. ,_J UIZ de p.,z. Recife em i O d'c setembro de ts· s -Ratis.e SiWa 
Jl fCSttl ente !la mefa, Jose Mendei- \ ICtra, Antomo I . . 

JMqttim Con ca rlc Araujo, Maximiano de As · F.m virtude dn petieão e despacho supra, certi· 
sumpriio Fignelrüa de .~zewdo, I:;n~cio Al'l'cs fico qu (), em v ista do livro em que se bnçam os 
?tt:onteír o Junior, &ruo d~ !Uuribeeõ, Antonio termos ~e j u ramentos, crmsta estarem s6mente ju. 
Pedro c~n:cant~. de Albnqtl.!)rq uc .. .\.ntonío Alves rnmentodos o se;;undo julz de p:>.z Dr. Francisco 
ric Olivcir" e Silva, Josú An tonio de Britto D<'<tos, do Re::o Jlarro~ ue L:lccrda; o terceiro major José 
lgn~cio Alves )lonteiro, F irmino dO$ Santos Vieira, An tonio de Britto Bàstos c o quarto capitão I?.na· 
l'cdm B<rptista Flgucirôa de AZ•' ndo, Sebn~tião elo -~!v c; Monteiro, todos da fre~uezia de Nossa 
Cavalcante de Albuquerque Lins, Antonio Alves SmJh(lra do Rosario da v~,·zea . u referido e ver
~onteiro, lMé Cavalcante Fil~uei:-a tle Meneze;;, d<ldc c ao proprio livro de termos de juramentos 
!os é Morcelliuo Cont alv<>s Salg;uciro. O referido é m e reporto. Secret.~rin da camara municip::tl do 
verd.1dc e no proprio lh-t'O d~ :icrns rue rcpr.rto. Recife, !O de Setembro de mil oitocentos se· 
Secretaria da camaro munidpnl d') R~cife, dez de tenta c oito. E u Pedro G~ndiano de Ratis e Silva, 
Setenl bro de m il oitocentos set.-nla e oilo. E u Pedro secretario o· s ilbrerevi c nssi"n ei.-Pedr o Gau· 
Gaudi:tno de Rn!is e Síh 'a, $ecrNar io subscro.vi e diano d6 Rati3 e Si!m. ~ 
assignei.-~edro Ga~diano de Ratis e Silva. 

~ - · SERIE, DOCU~I&'ffO N. 2. 

lllm. Sr. Dr. secretario da camnra rnunici~al do 
n~effe.- Joao d~ Rego Barros precisa que v.;,, em 
vlSta d ru; nttos da efeição a qu~ se p rocedeu nlt!· 
mamente na freguezia do Poço da Panella, lbe ~erti
llque : i .• Quem roi eleito presid;;nte d~ mes1 pa.r t>
ehial, !! . • se o presidente elei to funccionou em 
todos os dias em que se }lt<•cedcu ã ~Jeição c apu-

2.• SERIE, DOCUMENTO K. 4. 

Jllm . e Exm. Sr. presidente da provincia.-João 
do Rego llarros precisa qne V. Ex. lhe mande dar 
por eertidao o ollicio que a m esa paroelúal da f re
guezia da Var.r:ea, presidida pelo c idadão Rom.areio 
Lins de FreitaS, diri{;iu, em resposta ao de V. Ex., 
mandando dissolvel-a. 

Recife, 23 de Setembro de 1878.-Joã<J do Rtgo 
Barro$, 
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Do<·se, nio ha:vcndo inconveniente. Palaeio da pre
s!dcncia ele Pernambuco, 23 de Setembro de !878. 
-.A:. de Barros. 

Em cmllJ>rlmento do <les;JaciJO supra certifico 
t)Ue o o!lk<O de que trato o supplieanto é do 1eor 
seguinte:-lllustrissimo e cxeellentissimo senhor. 
A mesa paroehial desta rr•~guezia da Varzea com· 
posta dos aboixo assignn do<, tendo lhe sido pre
sente o ollleio de vossa cxeelleneb diri::ido ao seu 
presidente em data de honlem sete do torrente, 
pede liccnra )lara ponderar o seguinte : na falta 
meontes1.3vel do presidente e de todos os q!latro 
mesarios que depois de começarem os trnbalbos 
eleltor~es se retiraram no dia cinco do corrente e 
deixnram · de comparecer :~t~ hoje sem atlixarem 
edital de est>ceie nlguma, roi ;ómcnte no dia seis, 
d.:lpois de bem verificada essa falta e nn conformi
dade do artigo primeiro parngrapho terceiro da Lei 
de vinte de Outubro de mil aitocentos setenta e 
eineo que w organ izou a nova me$a pnrochial. Esta 
mesa prGe.edendo com a conveu;en tc pausa ;umun
clou o recebimento das eedul:ls dos votantes !)Oro 
o dia sete: e nestli dia, antes de ter conhecimento 
do· ·stiprn Í:it:ldo ollicio <le vossa excellencia que 
só ioi entre~ue dcpoi:; das duas hora~ da tarde por 
uni. soldado de cavnllaria; fez a primeira e em se~ 
guitla a sHgnuda chamada, nnnunciando para hoje 
a terceira quo acab:~. de ser conclui da. E>tando 
assim em andamen1o o proee>w eleitoral nesta pa
r oehiD, o poder competente terá occa~ião de julgar 
de s~ v"lidade. Deus guorde a vossa e:tcel!encla. 
Igreja m~~riz de Nossa Senhora do R.ozario do 
Varzea, oito de A:;osto de mil oitocentos setea to e 
oito. lllnSlrissimo e excellentissimo senhor com
mendador Adolpbo de "Barros, digno presidente 
desta 11rovíncl:L O presidente, Romo.riCIJ Luiz de 
Freitas.- O secre!ario, Ignacio Xavier de Paula 
Rocha.-I.eo~ldino CC$ar de So~<:::a ~!oraes . -.411-
tonio ]()(l{JUim da Gama.-,lfa11(1el Fel-ippe de Araujo 
Lope.s.-~ada mais :;c cootinlt~. Secret.'lria d:.' pr()l;i
dcncia de Pernambuco na cidade do Ree1re, ~(l 
de Setemhro de 1878.-O archivista, .Emiliano Er
nesto de ]fa!lo Tambori111. 

Aos seis dia; do mez de A~osto do anno do ::\:u:~ 
· cimento de Xosso :>eohor Jesus Christo, de mil 
oilocentos $etenta e oito, no cor,J>O tla imperial 
Í{:reja matri1. dest.-1 freguezia de Noss3 Senhora do 
hozario da Varzea, província de Pernambuco, 
pelns l.O hora• •la manhã, não tendo comparecido · 
a mes.1 J,>UOehi:tl d:o m~sma fretrn~zio eteita, para. 
prosegu•r nos trab~lllos da eleição de eleitores ge· 
raes por· e lia abandonados na vesp ,~ra, ns 2 hor~ 
da tarde •~m a menor rormnlidade leg-al, >em deela· 
r~r que s uspendia o; trabalhos, sem a!Iixar edital 
de con,·oca~iio para o dia e bom certos; nem :>llega:
os motivos do abandono até do Livro d.s actas, do 
de qualifieaç:io dos votantes e todos o> .m~.is pnpeis 
relativos, llnalmente, sem manifestar propos<IQ de 
ncll e>' proseguir, e não devendo Ucnr interrompido 
o processo eleilornl com o :~band8no da mesa. cemó 
fica dito, os eidadãos ele~ivei; da paroch io, Manoel 
Soare; Mendes, Antonio Joaquim ila Gama e Igna· 
cio X:n-ier de Paula Rochn, nõo se lcnuo querido 
prestar nenhum dos juizes de paz da paro: 
chia, man!laram convidar um d•):\ juize.< de paz 
da parocbia mais vizinha, Poço da Panclia, gara . 
na fót·ma do § 3. • do art. t.• tla lei..n . o -6iã' 
d•l 20 de 011tnoro de !875, decreto n ." 6097 uc l2 
de Joneiro de 1876, t\rt. 32 ; decrelo n. o lSt~ 
de vinte e Ires de A~osto de mil oitocontos ciil~ 
eocnta e seis, arti~o dexesele ; e decreto nuuJCro 
dous mil seiscentos e vinte um. de ..-in te c dous d~. 
Ag-osl.o dC ntil oitocentos e ses~·euf'a, artigos quarto 
e quinto, eleger uma nova u1es:t parochi:lf. qu~ 
presidisse os trabalhos abandou~<Jos pela primetra 
mes~ eleita. Pel~s onze hor~s c meia da manhã 
desse mc>mo dia, eorupatecer.do ao chamado o 
quarto juiz de paz juramentad~ <lu dit:l pnroehi~ 
do Po~.o da Paneila, coronel João llapti~ra Pereira 
Lobo,' no corpo da imperial igreja matriz de Nossa 
Senhora do Roz~rio da Varze:~ . 1lnde 'e :>chnvn 
nnnida o. assembléa parochial, perante esta pro
clamou, em alia voz, a au>enela e abandouo 'da 
mesa p~roehiol elcilll, e declarou 'lUe de confor
midade com alei, o no dos~mpenho dos devere.~ 
de seu enrgol ia proeedeL á or~aniza~no de uma 
no~a mesa parochial para proseguir nos lra!Jalhos 
abondona•los. Em seguitla. nomeando e ju~~en· 
tando escrivão ad /wc o cidadão João Barce:tar de 
Oliveira, por nilo contpareecr o cscl"ivão de 1)az d:J. 
fre:;-uezin, nem haver o da subdele"gaci:>, con' 
vidou de conformidade com as leis e instrucçõcs 
regulamentares jú citadas, os cidadãos elegíveis 
I:;uaeio Xat"i(!r de Paula Rocha c .-\ntonio J oaquim 

Rêis 2;}~72 .-Pg. de cntolumenlt·S dons mil qun
trocento~ setenl3 e dons réis inclusive Ires por 
cento de acldicíonal. Secretnria da presideneía do 
Pernam!Juco, :!\ de Setembro de i878.-Joào Gon
çalves dos Santas. 

2.• SEillE, DOCU~IEXTO N. 5. 

Illm. Sr. Dr. secretario da camara municip:~l.
José do Rego Jlarros precisa que V. S. lhe nmnde 
dar por .:ertidão a acl3 da organização da mesa 
parochial da freguezia da Varzea, que tave logar 
a 6 de Agosto, sob a presldencia do coronel Jóão 
Bnpth;ta Pereira Lobo, e bem assim a acta de 7 em 
que vem transcriptos os ollicios da pre>idencia :i 
mesa c a resposta desta. 

Recife, 23 de Setembro de :1818.-Ioào do Rego 
Barros. · · 

Do<·se-lhe.- Secretaria da camara municipal do 
Recife em 23 de Setembro de l.8i8.-llalis e Silva. 

Em -virlude da pcti~o e despacho supra, certl· 
fieo serem :IS aetas pe<].l<las por certidão dl) tecr e 
Córma se!mintes: AeUl d:~ or~nniz;'lçiiO da mesa pa· 
roehial da fregnezia da Varzea par:~ a elei~o dos 
eleitores ~eraes. 

da '3::mn p:~ro fazerem porte da no..-a meEa, 
os quaes co.m elle juiz de paz presidente, e 
por escrutm·Jo secreto, elegeram o.; oulrO$ dolll; 
mesnrios, os cidadã~s. elegi wis )Janoel Felippe 
de .'l.raujo Lopes e Loopoldino Cezar de Sonza 
Morae; os quaes entre si elegeram presiden te ·da 
mesa o cidadão elegh·el Romarieo Luiz de FreitaS, 
todos os quaes tomaram posse e a>sento aos lados 
da mes:J. O novo presidente eleito e~ ~eguida 
mandou lavrar e amxar na porta pnnctpal da 
igreja matriz edital annnnciando o all:mdono da 
primeirn mesa parocbial, e convocando os cidadãos 
qualificados votantes para comparecerem no dia 
seguinte sete do ·. corrente e nos immedi3tos à!' 
dei: horas. do dia afim de se p~:oceder à . cl eiçã» 
dos dezeseis eleitores que .dá esta pa~ochia, .visto 
como os trabalhos Ueanm inutilizados por banr 
sid:; ~ebrada a ur:i\a e estravi3das as ccdnlas 
recebJd3.~. O juiz de p:~z presidente da mesa, 
entregnndo ao presidente eleíto o lino das actas, 
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o li no d:t qunlillcaciio, nuthentica dn mesma 
e do 1:1lüo de diplmitas da qualitieaç5o o ma~ 
papeis que haviam ~ido ~baudooados pela prt· 
meir3 m<!Sa eleitoral, c que elle juiz de pa~ rece· 
hera da mão dos eidad~os que o con\'idaram, 
jul"andn t•oncluídos os trobalbos do couformida<le eorr. a \lll, mandou l~vr~r a Jlresente no cll:~.do I!· 
vr4) dtl~ aetnsr n~$ignandO·~ com os tne':llbt"?s e~el· 
ros da nova mesa prtt•oclual, c dcmats cHiado<!> 
elegh-cis que a quizcram assignar. Declaram m:ns 
que até a hor a em que ~e fechou esL1 ncLo, nenhum 
dos ouU"lls n-:e-s..1rios :3 Jlf~l'í"Ceu ncru. vi~r:~.m ~tfixar 
edit<tl al~um. Eu João llnrccllar de Oih·eira, es· 
e;ivEo jnr.,meotado o escrevi. JoJo Baptista Pe· 
reirn Lobo; ~ulz de paz. prcsidonto - Uom:'rico 
Luiz do Fret~s, pre.idente da mesa p:•roehtal
Igo~cio X.wicr de P~uln Roehn-Antonio Joaquim 
d:t Gama-~!nnocl Felippe de Araujo Lopes-Leo· 
poldino Ce>~r de Souza !lroraes-Vkente Aquino 
ilc Albuquerque-Fr:mcisco de Paula Cosl:l-Ma· 
11:oel Tt'nJ;mo Rodrigues Compello- José Pacheco 
da Fonseca- :!!l:tno(}l d~ Cruz Co~ lho-Lourenço 
Aives de Souza -Joaquim Frnndsco Ribeiro.-

, Ac13. dos trabn!bos do assembléa parocnial da im· 
• pcrial cgreja de Xo~s.1 Senllm-a do Rosario da frc· 

guezin d~ Varzea para a elei~ão de eleitores tteraes. 
· Aos sete dias do mez de Agosto do anno uo nas· 

cimento de ?i osso Senhor Jesus Clll'isto de Jnil oito· 
ccmus setenta c oiw ~o cortln do imperial cgrcja 
:Riatt•iz desta fr~gueziu de No»n Senhora do Rosa· 
rio da Varzea, yrovinci~ dl' Pernambuco, p~lns d ez 
horas d~ m3nho, reuniraDI·~e os membros dn m= 
p3.roelli~l abaixo assígnados, e na. vespera eleitos, 
s<>b a presidencia do . cidadão Romarico Luiz de 
Freit~s, para o ftm de dar-se principio aos trab:~· 
}l!os dn eleir.5o de dczeseis eleitores que dá esta 
phrochfa vi;io t·~retn ficado inuti!isado; os traba· 
lltos começados no Jia eiltco do corrente mcz sob 
~ p resi<!encia <la primeira mesa parocllinl, por ter 
s ido qu~bl'ada a urr.a e inutilisadas as eedulas en!Eo 
rcGebidns _ 1n~ta!lada a mesa paroch ial, o presidente 
d~ ccnformidnde eom o disposto no artigo cento e 
seis das i'istrue~;.õ~~ regulamentllres de doze de 
J:mei r~o de mil cltoeentos setenm e seis, designou 
o;; mesario> Ignacio Xal·ier de Paula 1\oclla para 
ser\·ir co:lto secretarit>, e Antonio Joa<ruim da 
Gr:m~ pn~a razer as cham~das. Em se"uiua ueu-sc 
comc~!l :i primeira cb~tnad~ <los >otanté's pelas list..,s 
~~r~! e snpplementar .. sc~undo ~ ordem dos cruar .. 
toôtrue;;coliw tudo rccommeuda a lei, dc]lositando 
,;:~ d:t vo::~:Jte nn urna :i proporefoo que cn1 ch nma:lo 
lltlla cedula fcehadn oe to~o~ us fado~, procedendo· :I() 

:i f•;rmn~o :lo rol daqncll·~~ que não compore· 
d~ru. Terminada a primeirn el:amadu, á lltlla ho.ra 
d~ tarde, tendo· se rece!Jido noventa e seis scdulns, 
proeedeu -:ie ;i ; e::und.1 ~hamoda pelo rol <los vo· 
~ates que_ não earnpareccram á Jlrirneira. Nesta 
caamnda nmda . eoncorrernm cincoenta o um vo· 
tnntes, cujns ecdulns foram recolhidas á urna e ~.m 
!~do· o processo foram fielmente obser.,das a~ 
dis])(lsiçõcs da lei a rc;peito. P elas duas horas d:t 
t-lrde, qt::mdo já estaYa quasi eoncluida a ,se~runrla 
ciJarnDdn, o Sr. · pre~idcnte da mesa recel1eu o e l~u 
u m officio do Exm. Sr_ presidente da provincia 
e~ <1ue declarava que a n o'<a mesa se dissolves..<e, 
v1sto W'?lo o pre,:id~nte da primeira mesa lbe 
commumcou que ha\'ta apenas suspendido os tra
ll~lhos pm: <:_aus~ d~ um {;Çnfik.to que n o ~rimeiro 
ih;t da cle,çuo ~e d~ro n;~ -,;reja matriz. Depois da 
k 1turn des<e offic10 a mesa, considerando que já 
estavam adtantadcs os seus trabalhos legalmente 

comevados, e nilo podendo· aceitar o protesto allo· 
gado pelo presidente .da primeira mesa, que alá 
aqueU:~ hora nllo tinha feuo cdit.ll d6 convocação, 
como lhe cumpria, porquanto não podia indefi· 
nidomente snsp~ndcr o processo olcitorul , resolveu 
proseguir nos trabalhos, dando disso sciencia a 
s. Ex. o Sr. presitlente da província, e appeJ. 
londo para o poder competente, que julgaria. da 
validade dos trabalhos, os quaes officios s5o os 
se~uintes:-Palacio da l)residencin d e Pernmubneo. 
-Secção~-··- Em 7 de Agosto de 1878.- Declaro 
~ voss~ mercê, em resposta ao SCil officio de seis 
do corrent~ . qne, havendo $ido legalmente suspens:t 
a clciçuo da frcguer.in da Varzca em virtude dos 
graves :.contccimentos, que se dern~t no corrc1· 
da primeira chamada, conforme me foi commu· 
nicado pelo r es]lectivo presi•lent~ da mesa paro· 
chiai e Wndo esta presfllcncia, em d.~~1 de hontem 
recomm endado que a mesma mesa desi:rnasse novo 
dia para a elei~ão, nos termos do artigo sessent:t 
da lei de dezenove de A <>osto de mil oitocentos 
quarenta e sei8, não é legal', nem póde funccionar 
a nova mest constiluid·a, :t qne se refPre vossa 
mercê no predito oficio, a qual devor-J dis~o!· 
ver-se visto não ~e ter verificado a bvpot!Jesc d e 
abandono dos trnbalhos cleitoraes.-D(!us guarde 
a vossa merce.-Adolplw de Ban·os.-Sr. Rornarico 
I,uiz de Freims.- 111m. e Exm. Sr . A 1Ues.1 paro· 
chinl desta freguezia da V orzea, composl3. dos 
abaixo assi;{nados, tendo·lbe sido pres~nte o 
ollicio d e v. Ex. dirigido ao seu presidente 
em data. de hontem, sete do corrente pede li· 
cenrn pora pon_dcrar o scguintc:-Na r~lta incon· 
tcsmvel do prestdentc o de todos quatro mesarios 
que, d epois de convoc{lrcm os trabalhos elcitoraes, 
se retiraram no d ia cinco do corrente e deixaram 
de comparecer até hoje, sem nfflxnrem edital de 
especie alguma, foi stlmente "no dia seis depois de 
bem Yerificndo essa fnita e na conformidad e do 
art. L •§ 3.• dn lei de ~O de Outubro de ~875, que se 
orgnnizou a DO\' a me~a parocbinL Esta mesa, Jlroce
dendo com a conveniente pauza, annunciou o rcce· 
bimento d~s cedulas dos votantes pnr:o o dia w te e 
neste dia ante.< de ter conhecimento do snpracita~o 
officio de V. Ex. que S<i foi entre~e depots de duas 
horas da tarde por um soldado de cnvn1Joria, fez a 
primeira c, ~msegni~a, a se~unda chomail;t, nnnun· 
ciando para l:ojc a terceirn que acaha de ser 
concluido. E;tnndo ns~im em andamento o pr...· 
cesso eleitora! nesta parochin, o pO<Icr competente 
terá octasii'ío de ju lg:tr da sna >~lidade .-Deus 
;mardc a V. Ex. Igreja matriz de .Nossa Senhora 
do noz3rio da Varzc~, 8 de Ago~to de lSliS.
IIIm. e Exm. Sr. oomm~ndador Adolpho tle 
Barros ~valcantc de Lacerd:~, digno presitlcntc 
desta provincia.- Concluid~s por esta fórma os 
trabalhos da primeir3 e segunda cb~mad3 dos vo· 
tmttes ás quatro horas da tarde, o Sr. presidente 
da me.<a Ierantou a sessão, nnnuneia~do em alta 
,·oz, nos termos do ar~ 107, parte prime ir<l, das ins· 
truc~ de !2 de Janeiro de !876, que no dia se· 
guinte.ás dez horas da manhã teria log:n· a terceira 
c ultima chamada dos vol3.otes que não comparece· 
J3ln ; proecdeudo-se a respeito da urna, uo livro das 
actas e mais papeis de conformidade com o determi· 
nado no art _ H7• das já referidas imtrucções de 12 
de Janeiro de :1876; mandou o Sr. presidente la\'rar 
esta acm em qnc assi::nou com os demais membros 
da mesa parochial. fJeClaram mais que at.é a llora 
em que se fechou esta acra, nenlmm dos outros 
me~nrios appareceu nem vieram alli:xar ediml 
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algum. E on lgnae.iG x~vier de Paula Rocha, 
secretario, que esc~eví. Rornarico Luiz de F~eitas. 
presidente. 1:;-na~io Xavier de Paula Rocha, 
secretario. Antonio Joaquim da Gama. Manoel 
Felippe de Araujo LoJ!es. Leopoldino Cezar de 
Souza Moraes. O refertdo é verdade e ao proprio 
livro de actas da rreguezia da Varzea me reporto. 
Secretaria da camara muníeipal do Recife, 2r. de 
Setembro de. !878. Eu Pedro Gandiano de Ratis 
e Silva, secretario subscrevi.- Pedro Gau.diarw de 
Ratis c Siloo. 

Declaro que, por engano, comecei a assi!jll.ar so
bre a seg-anda estampilba, que estava i a inuti
lisa da com a da la, que eu não via.- Ratis e Silv~. 

V SEIUE, DOCilliE..I'ITO N. 6. 

Illm. Sr. Dr. secretario da camara municipal 
do :Recife.- João do Rego &rros precisa que V. S. 
Jhe certifique ao pó deste, se já foram recolb.idos 
ao archivo. dessa camara os livros de qualificaç~o 
c das actas da elcí~.ão presidida pelo cidadão Roma
rico Luiz de Freitas, na freguczía da Varzea. 

Recife em 3 d~ .Setembro de 1.878.- João d~J Re{J<) 
Barros. -Certifique-se. - Secretaria da camara 
municipal do Recife em 3 de Setembro de :1878. -
Ratis ~ Silva. · 

Certifico que ató hoje não foram recolhidos ao 
archivo desta camara os livro> das actas e o da 
qualifica~ão, que ella remetteu para o procedi·· 
mento das eleições da freguezia da Varzea; mas 

· sim outro livro de nctns, requisitado em. treze de 
Agosto dcst~ mesmo anno pelo presidente dn mesa 
parochial ao presidante destailJustrissima camara, 
no qual officio declarava, que J:!Or não ter até 
aquella data recebido. do E,;:m. Sr. presidente da 
proviuci:1 os livros, que requisitou para a conli· 
nuação dos trabalhos eleitoraes, pedia que o mes
mo Sr. presidente desta camara lhe envía~se um 
livro novo, e a lista authentica da qualificação em 
consequencia de haver sido distrabidos da mesa 
parochial, os que foram enviados pela camara ; no 
.qual officio exarou o Sr. presidente da c.amara em 
i4. do mesmo mez de Agosto o despacho, ordenando 
que o se~rctario remettesse um livro novo, o qual 
seria rubricado pelo Sr. vereador Dr. Filippe de 
Figucirôa Faria, para o que nomca\·a; certifico 
mais que Cl;te livro novo sómemc foi o que ~c rc· 
colheu ao archivo desta camara, que o recebeu em 
data de 20 de Agosto findo. O referido é verdade. 

Secretaria da camara municipal do necife, 3 de 
Setembro de i878.- Eu Pedro Gaudiano de na tis 
e Silça, secretario, sub~crevi e assigno. -:- Ped·ro 
Gauàiano de Ratis e Silva. 

3.• SEIUE, DOCla!ENTO N. J. 

lllm. e Exm. Sr. conselheiro presidente da 
relação. 

Manoel Gonçalves Pereira Lima precisa a bem 
do seu direito que V. Ex. lhe mande dar por 
eertid~o: 

L • A petição de JU!heas-corpus em favor de Jl!a
x imiano Quirino Rodrigues da Silva ; e a infor
mação do respectivo delegado. 

::!.• Certidão do acórdão que concedeu o ha.beas
corpus requerido. Nestes termos o supplicante. 
P. a V. Ex. e E. deferimento. 

E. R.. M. 
Recire, 17 de Outubro de 1878.-Manoe! Cor•· 

!(lllves Pereira Lima. 
Sim.-I\ecife, !S de Outubro de 1878.

Souza LeiiiJ, P. 
O Dr. Virgilio de Gusmão Coelbo, secretario 

vitalicio da re!a(:-"o do Recife. . . 
Certifico que dos autos de peti~.ão de lialJeas·cor

pu.s de Maximiano Quirino Rodrigues d~ Si!;a, 
consta que as peças pedidas por certidiio n~ pre
sente petição, são do teor seguinte : Senhor l O 
alferes ~[aximiano Quirino Rodrigues da Silva , 
cidadão bratileiro, detento no quartel de policia 
desta capital, vem ante- Vossa 1\Iagestade Imperial, 
pedir uma ordem de IUJ.beas-cnrpus, <1ue faça ces
sa~· o constrangimento illegal, que está soffrendo,. 
de> de o dia dous do corrente, por ordem do llr. 
cllefe de policia. Senhor l o paciente nunca foi 
processado e muito menos pronunciado no t~rmo 
de Caruarú, onde nunca esteve ! O moHv.J de sua •· 
prisão, é falso, foi um invento politico, que bem 
demonstra que ante o capricho d:l auoorídade, não 
ha garantias que escudem a liberdade individual I 
A causa da prisão do paciente foi t er aceitado na 
vcspera da eleição do <lia dons uma nomeação de 
escrivão de paz ! Aceita ella, tinha de · fnnccionar 
no citado dia, mas isto não convinh a, porque 
não inspirava confiança âquelles que por parte 
do f!OVerno linham de plei~~a~ ns eleições I Deu-s,e 
o plano-, e .Quando o pacten te se prepar:tva 
para sahir á rua-, na cidade de Escada-, foi 
preso por se achar pronunciado . e·m Caruarú-, 
e tal foi a sofreguidão em remettel-o para esta 
capital, que meia hora depois emharc<'l.va no trem 
de ferro escoltado por soldados de .policia! Eis 
p~rq_ue perante o j~íz de direito daquellil comarca, 
nao mterpoz o pactente o recur so de que ora usa, 
perante Vossa Magestade Imperial. Senllor! Aquel-
les mesmos que deram semelhante plano de per- · 
seguição, não cogitaraUl na o~easiüo que, _p~ovado 
em tempo, que tal pronuncta nunca cxtsttu, os 
collocariam sob o .rigor da lei. Ainda mesmo que 
o )l:l.Ciente fosse alli pronunciado, fo i illegal a sua 
prtsão, JlOrquc, era i!!egal a r cquisiç:,o feita-
o pnr:l:lraoho terceiro do art. i3 da lei n umero 
2.03:3 <le ~O de Setembro de 1.87:1, o <lelegado t.le 
Caruurú nào tinha compcteneia-, est:t ,;!) tinha na 
hy!lothese, o juiz formador da culpa. E entre
tanto, Senhor t nilo luí uma providencia, contra 
a9.ucllcs que praticam semelhante abuso de poder. 
F1cou o p~ciente v.rivad() de sua liberdade, fez 
despezos, com sacrdicío, deixou os s eus commo
dos, seus tt-aballtos, e isto porque convinha aos 
interesses de uma· política. O paciente, Sen.hor ! 
mandou correr !olhas naquelle termo, mas as 
ehuvas, os máos caminhos, tem. dado lagar á . 
demora do portador. Senltor l O paciente jura ser 
verdade todo o allegado, e espera de Vossa ~la
gcstade Imperial a concessão da ordem pedida. 
Nestes termos pede deferimento. E. reooberá 
mercê.-Sobre duas estampilhas de duzentos réis 
cada uma, tinlla escripto o seguinte : Quartel 
de policia, 4 de Agosto de !.8:.18.- In rormação do 

. dcle:rado Maximinno Querino Rodrigues da Silva. 
- Delegacia da polida do t ermo de Escada, 9 
de Agosto de 1878.-Dlm. Sr. Respondendo ao 
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omcio que vos.<~~ senbo':ia_ me <liri: iu llm dala I o;. mesariQ"S, ft}i·d~tid~ jielafo~Yaque sc:ácll~~'d no 
de i do co~rcnte, e:'l:•~•ndo mrorma~s qne porta da m~tnT., <lo que do~ fe. _ . . 
foram solicijlid~s pelo tnbuna! da. relllÇõ)O_ ~TI'S· • ~senda, a de Agosto de !.818.-0 olli~•:U do 
peito dos nfotivos que delern:un'!r~m a pmao_do JUIZO , MmzO(}l TluJma::de A.l~qrm:tw· . 
pacien te Maximiano Qnirino 1\oilngues, . remetl!•lo (Estava reconheeHlo pCI() tobclltao publico). 
por vos.<:Í ~enhor ía á esta dclt>gneia, t~nho a m· , • . 
rormor{jue, sogundo o oruci~ àjr igido _:. vossa se.- 3. • SERIE, DOCUl!E."IIITO !'1. 3. 
nhori~ aco'!'P~nhando o m~nEwnndo pac!cme, con~- ll!m _ Sr. tenente Francisco Pedro dos Santos. 
ta ter htm~o cssa.·reql;llS19".0 do dele~;;d?- de C.t- -A 11em da verd:ulc per.o ;~.V. S. IJUC se di~e de 
ruprú, por ~r :l)f·.:wlle JlldJndn,~ pronunundo e.!~l rCl!ponder ao Jlé d•sta o· $ea;uíute : ·· 
crime de fcr •IIl!/lllo~ grnYes nocr ... do l~rlllo.-B~J": i.• Se ·no ia ;; do cori·ente, i•s :10 lroras da 
por é_!ll , cstou/con,encido. do. contrar•o, por;n or manhã. nflo c~Leve Y. S . CO!ll um destnc~mento de 
maçoes .de,j3esson~ ~e cnt.eno.quc mp 3sse~uram iính;~, wb ~eu. comm~n•lo, na po~ da in-•·eja ma· 
que ~[1\XIID!:tno Qumno Ro.drigues esta de posse de triz d~ rrcn-uezin da Esc..1da. Q 

fclha• c.orndiiS em Coruaru, com as quaes prova 9 " . . . 
nilo l~r crim~ algum na~uP:lle t~rmo.-E~tendo - ··. S~ ~? .for~7 J!ãO P!Obrbi~ que et~.t~~~:'n n~ 
que 0 dele~ do de ~ruani nao teve conbectmenw rer~nda 'íl' ~P os mdnditos B:u ao de Pil an~}. ca 
1te semelhn'lttó rncto. e que foi talrez algum desa.f· pita? Flon~mundo Marques Ltns e Aggeo 'i elloso 
feeto do referido .:\!a:om i~no que oílicwll·DJB em F~e•;e.. . , · ~ . . , -
nome daquelln autotidade.-E5\0u. ;pcrtanto, em- 3. A dls{IO>tc;to do que auton4adc e:'l.~~ a ~~sa 
pregando as d ili::-encias p3ra descollflr a verdade e. força e por . orde_m d_e quem fm prohtbtdo o m· 
prO<:cllcr convenientemente . ~os ;;-uarde a v o~~ gres>O aO!< d1tos c1~<liios. . . 
senhorio. Illm . Sr. Dr . Scgtsmnndo Antonw Espcrnndo que\·. S. pemlltttr-me·ba f<~zer de 

·_::" Gonçalves, muito digno chefe de policia da su:~, resposta o ~so que 1~1e_ convier. Sen_l mais, 
pro~lncia . O delegallo, .Anlonlo llos S:mtos Pon- as.'\lgno-me. De V. S. p:Jtrl~IO, attenro e au1.do.~ 
tua I. Seeretaria · de policia de Peroamb~co, dose ManoeL GOliflll"es Pn-cu·a Lima.- Sua cm;a, ~7 de 
de Agosto de mil oitocentos setenta e Olto . .:....Con· Agosto de !878. 
forme. O Secretario Eduardo de Barros Galv~.o de 
Lacerdn.~Acórdiio em r elat:ão, etc. Que, fell? o 
relataria do esrvlo, concedeu a. soltura requer• da 
pelo p~t-itmle ~bximiano. p rurino Rodrigne$ · cb 
Silvo, por ser I Ilegal a pnsao do paCiente con10 s~ 
víl dos autos; p~lo que nlondnm quo se l?as~e alvara 
de soltura. M~ndnm que se remei UI c{\pJa dos autos 
ao don tor jUiz de direito da comarca. da Escada. 
para Jlroceder cri minnlmcote cont<'l o uelegado do 
termo capitão Antonio dos Sau1os Pontual, pelo 
modo ill~.~al por que se l.lou>e J!a prisao do _men
cionado paeiente, e eoudemn3m o co(re da camara 
municipal n os ~usl.,$. lleélfc, ircse de .Ai;os10 de 
m il oilocen10s setenta c oito. SoUUl Leão, P. venci
do qu~nr" ~ responsabilidade do dele:;ado. Motta. 
Aceioli. - Domin:rue<. - .\raujo Jor:;o, vencldo 
quanto á rc~ponsabilídade.- Oliveira Maciel.
Quinlino de Mir3nda, vencido quanto :i responsabi
lidatlc. E m:.is se Jlão COlltinba em ditas peçvs, que 
vão sem cou.~ que duvid~ fnça, ãsquaes me reporto 
e dou fé. Eu Ju lio Ce~nr Caralcanti ue Albuquerque, 
amauuensc <13 J•t'laçiio <lo n cdi t>, a escreri. 
Subsere,·o e a!Signo a. presente eertidão. 
R~ifc, t9 tlc Outubro de 1878.-0 seeretnrio 

VirgitiQ de GmmàQ Coelho. 

3.aSEtuE, OOCUl!E~TO N. ~-

O C3pitão Flllrismundo 1\larques Lin!, presidente 
da mesa paroelíinl da frc:,;uezfu.de N. S. da Escada, 
em virtude da lei. 

!\!anda ao official de justi~a :!.lanoel Thomaz ue 
Albo~u.erque que certifiq uc, se tC\'e ordem de 
conv•dnr oos Srs. mesaríos .Agge() Vellozo Freire e 
.A.ureliano de Barros, que se aehavam no ad_ro da 
igreja, e~ que horas tev-e ~ iutimação e quaes 
u oeeurren eias que se seguiram. O que compra. 

Cidaue da Escada, 5 de Agosto de ! 878.-Floris
mun:oo .Marqws Li11s. 

Em enmpTimeniQ da pott:lria supra pelo Sr. pre
sdente, r:crtilloo que, na occasião em que ia c~mar 

Illm. Sr __ Sotisfazendo o que me Jlcde V. S. 
em sua presente earw, com tres quesitos neUa 
formulados, r espondo : 

.Ao L • ser exacto o que ~põe. 
Ao 2." peço-lhe permissão tJar~ fazer-lhe uma 

ligeiro pond~l"llçào . Jã depois das !O horas, quando 
o> liberaes haviam toma~o conta da ID<ll'O em con
sequencia da falta de dou.s mesarios conserva
dores ; eu tio de noi'O voltav am os tres cavll!lciros, 
de que trata V. 5. Ess3 vindo deu Jogar á séria 
exaltaç;io no po1•ovot:m~, em vtsla da <lnal reubi 
ordem do de.legado de policia par~ não consentir 
que entr~s~e n1a~s pe$$Oa al:;umo ! Hl ígrcj:., até 
rcst~helecer·se a ordem -

1 
sendo esta miuba unica 

ruis~üo. X este ínterim <! \cgn;-a o Sr. B~riio de Pi • 
rnn:;-y, a quem intimei a ordem que tinba, com a 
dellcalleta p ro(lria d~ seu caroct~;r respondeu-me, 
atcendcndo. 

Entendendo-se corn o dclci;~do retit·ou-se, pro· 
testando contra a eleiç:io. . 

Ao a.•, linalnu~nte, tio délena<Jo de policia, por 
ordem de quem iur1>cdi naque~ic momtnlo o ge•·at 
ingre:;so de pessoas ·na igreja. · · 

l'ódc V. S. f~zer o uso qu.e lhe ronvier · desta 
minha respostn. Pernambuco, !9 de A;;osto de i$78. 
-De V. S. cri~do.- Franci$co Ped1"0 dos Satltos. 

3.' SERIE, DOCU1lEXTO N. li.. 

Cópias dos protestos feitos pela mesa par()Cllial 
do Escada, !an~.ados nas not:IS : 

Os allaíxo assi~ados presidente, substituto e 
mesarios ua ll1csa parocllial da Escada, tendo sido 
eleitos, pora designarem o processo eleitoral no 

· dia 2 do corrente, · c devendo dar hoje principio 
aos seus trobalttos ·de occõrdo .·om o regulamento 
de 12 de J(Uleiro de 1876 niio podernm desempenhar 
suas funcções na matriz desta parochia pelos mo
tiYO$·que pas•nm a ex pôr : Antes de !.0 lloras da 
m.1nhã de hoje entrando na igreja o primeiro dos 
3b~i:La assignndos para verificar ~e era exacto como 
se d izia que fõra ella invndidn pela força [l~.ililic;!, 
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eerth1cando·:;e. de que m.uiiàs'prnÇã:s ue policb e de I frente, ror~ando-nos 3 retirarmo-nos incoullnentc 
linha e~tavj,m guard3nQ.o •as portas da me~ma, e da e~sa. da eumara nJUnieipal onde se tinha iastal
ll~vío tamllem no interior alguma força e grande .lado a mesa parochial ; deliberam os :~baixo as
numero de capangas armados. Resolvendo desde signados protestar de novo contrn todos estes atten
logo !>Cdit· ao delegado que fizesse retirar a.quella tndos participando ao doutor j ui,. de direito da. 
fort'a 110r quõlnto nJo tendo-a requisitado era comarca c ao excellentissimo senhor presidente 
illcg·al· e por dends inconveniente a sua continua- da pro,•incia e coll\•idar o povo por edi taes para 
ção na malriz; nilo quiz, cntret'lnto, reclamar con- votar n• cape !la do eng-enho Limoeiro JI!ial da 
Lra ~bu~o !ao revoltante, sem que previ:imente se matriz desta fre~uezia declarando que a~•i devi:. 
reunisse a mesa na hora marcuda pel~ lei. Antes ínst:J.Hnr-se a mesa parochial, e para qua este pro
porém, de chegar e~sa hora (i O da m~nhà) um dos tt•.sto possa produzir o;; elfeitos le;;aes, pedem seja 
cidodão>rnenos vot:J.dos para m~sario o Sr. Frnnco transeri]Jto no li,·ro <h3 natos declar:J.uJo o dia e 
Cavalcanti de Albuqu~rque, ~conse:hado pelo La- hora em que foie!le apresentado. Cidade da Escada,· 
charel Epaminondas de Barros Corréa, intimou-o 5 de Agosto de 1Si8. O -presi dente Florhmtindo 
a que dedatasseque ia darcomeçoaos trabalhos, )iar<JnesLins. O primeiro substitu to Barão de Pi-
soll pena tl.evel-o assamir :~ presidencia ria mesa. rang~. Segundo substituto, José Eduardo rle Bar
e eon\"'id~'r alguns eídaàaos prescnt~s para tama~em ros Cosm. Aggeo Velloso Freire. Aureiiano de 
assento nella, visto como j:i eram :LO t10ras e não Barros e Silva. Ioão do llarros SllYa. Manoel da 
esla:vnm presentes os mc.sario.s. eldtos. O primeiro Sihra Barros. E::.til confonnt: nos originaes setn 
dos abaixo assignados observou-lhe com o rclogio cansa que duvida fa<;a, os qun.e~ entrego a ~uem 
na mão que ainda não era a llora da lei ; mas ia m'os apresentou (que commigo assigna) nesta data· 
m~ndar chmnar os mesarios -que já estavam em ~inca de Agasto de :1878 ao meio dia pouco mais 
caminho da igreja e que se não chegassem ás tO ou menos. A.ssi;rno com o meu signal publico de 
horas em ponto cumpria então seu de\'e~. Esta que u,;o. Em testemunho da verdade ( si~nal pu
refie:.:lo tão justa quanto legal deu lognr a que blico) O tabellião publico, Hylario -Ur.i:Jauo do 
hom;e~•e na igreja. um graude a.larido e fossem Silva. Aggeo Vel!oso Freire. Nildo mai$ se eonti
dados mui(os-foras-ao presidente d~1 mesa, então nha nos ditos prMestos transcriptos -em· o meu I ivro 
o l_lrimdro dos aba\xo assignados· deliberou de notas n." i :i folha 7-1. v. a 72 dou fé. Assigno 
salur da matriz para voltar súmente ás !O com o meu sig-nal publico de que uso . 
.horas em ponto, qúnndo devia dar priuc.ipio Em testemunho de verdado Hylario UrJJ:mo do .. 
aos tr~balhos cleitoraes; mas logo que sahia Silva. Cidade da Escada, 28 de Agosto de :!8i8. O 
o referi;lo mes:mo Franco tumultuosamente for- tabelli:lo pulllico, Hyl11;rio Uroono da Silva. 
rnon umn u1esa. iliegnl e arvoraram .. ~e em pre- .. !l,... · ~ 
si dente dell~ sem que fos>em preenchidas as for- 3. :>ElUE, DOCmffiN'I O N. 5 . 
mnlidndes da lei. Quando faltavam minutos para 
Uez horas~ e os ~bnixo assign~dos quizeram entrar 
na matriz para occupar sellS Jogares foi-lhes ve· 
d:lda a entraua pelo delegado de policia que com 
perto de cincoenta soldados pmrdava as portas da 
mesma. Reclamando contrn tíio escandalosa viola· 
ção, e receiando serem 'l'iCtimas das· baionetas 
aa. força pul>lica ou das puubaes dos c~.paugas 
deliherar~m os abaixo ~>sign.ados pNtestar con tta 
todos estes attentados, participal-us ao Dr. juiz de 
dileito da comarca e ao excellentissimo senhor 
presidente da provincia e cQnvidar o povo por 
editaes ]Jnra votar na casa da camarn declarando 
que ahi devia installar-se ~ mesa parochial. E rara 
que este protesto possa proilutir os effeitos le;:;-acs 
pedem seja transcripto no livro das notas declntando 
o dia e bot;1 em que foi elle apresentado. Cidade da 
Escada cinco (5) de Agosto de ntil oitocentos setenla 
e oito. O presidente ·Florismundo Marques Lins . 
Primeiro s ubstituto Barão de Pirang~, segundo 
substituto do presidente. José Eduardo de Barros 
Costa. Aggeo Venoso l:'rdre. João de Barros e Silva. 
Aureliano de Barros e Silva. Manoel da Silva Barros. 

Ernesto Luiz da Silva, official do juizado de paz 
do primeiro districto. Certifico, que, hoje ás iO 
horas da manhii, por ordem do Illm . Sr. eapit üo 
Florismundo Marq_nes Lins, presidente da mesa pa
rochial des1a cid:tde, affixei tres eilitaes ~ssignados 
pelo mesmo, senuo : um na porto da casa àa cu
mora, ontrú em uma das casas pro:'(imns á m atr iz, 
e,finalmente,o terc3iro em ru:na das casas no pateo. 
da feira, convidando o povo desta freg-uezia para 
votnr na cnsa da cama.ra; porqu~uto· n. mesa parG
chial tinha sido expellida da i~reja matr iz, e 
esta íõra invadida JK!ln for~a publica e capangas 
armados. O referido é v<Jrdnde e dou f~ . 

Cidnde dn Escn~a, 5 de Agosto de i 8i8 .-Ernesto 
Luiz da Si!w, offici~l dó juizo . · 

3.' SERlE, DOCU}lfu'TIO N. 6. 

Freguezin d• Escada 5 de Agosto · de !878.
Illm. Sr. presidcnte.-Em resposta ao officio de 
V. S. datado de 5 do corrente, no qual me pede 
para certil1car se a capella do engenho Limoeiro, 
é filial do matriz de;la freguezia, tenho a responder 
a. V. S., que sim, pois nesta tenho sempre celebrado 

Se ;rue-se o outro protesto .-Ds abaixo assig-nados, a santa missa, como ~dpellão, assim como diversos 
presidente, substitutos e mesarios da mesa. paro- sacerdotes, meus antecessores, 
chiai da Escada, tendo protestado contra as vio-
lencios do delegado de _policia, ·obrigando aos Deus ;rnarde a V. S.- Illm. Sr. capitão Floris
abaixo assignados a se retirarem da igreja matriz mundo Marques Lins, presidente d:l mesa paro
desta paroelli&, onde a lei os chamava ; e estando chiai.- O padr~ .Manoel Barroso Pereira, coadjutor 
exercendo esse dever e direito na casa da camara pro-parocba.. · · 
nmnicipai, como. eonsla dos editaes, :úlixados Reeonheço verdadeira a letra e firma supra.· por· 
nos logares mais publicas desta cidade. Re- semelh<tnça do coadjutor padre Manoel Barroso 
clamando contl':l tão escandalosa violação da lei, e Pereira. ' . 
receiando serem vietimas das baionetas da for ça Escada, 28 de Agosto de l878.- Em testemunho 
pulJlica ou dos punh:!es dos capan~ que de novo da '!'erdade.-'- O tallellião publico, Hylarw UróaM 
se apresentaram com o delegado ae policia ã soa . da. Sil~. 
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3.• SERIE, DOCUMENTO N. 7. 

Eu Ern~sto Lui?. d.a Silva, offi.cial do juizo, etc. 
Certifico ..que, por ordem do Illm. Sr. juiz de _paz 
do prily.éiro diSIJ'icto desta eidade M.anoel da Sll \'a 
Cald~, entregou ao eapitão Florismundo Marques 
Lin.' o fi1·ro de quaJifl~;H!ií(l de Yotantes e de talões, 
assfm como o ter sido entregue por aquelle juiz a 
cópia authentlea da qualí~cu\:ão. ~os Yo~ntes ao 
presíd~llte da mesa poroch1al cap1tao Flor1smundo 
Marques Lins. O referi do li ver<lade do que dou fé. 
Escada, 5 de Agosto de iS78.-ET1U!Sto Lui;; da 
Silt-a, o!lici31 do juizo. 

Reconheço verdadeira a letr3 e firma supra por 
semelhança tlo o!licial de justiça Ernesw Luiz da 
Silva. Ew testemunho de verdade H. U. S.• Es
cada, 28 de Agosto de i878.-0 tabellião Hilarw 
lJrbano da Silva;. 

lJ,.• SEI\l:E, DOCU~lENTO ~- 1. 

Dlm. Sr. Dr. juiz de direito d.a comare~.-)m· 
Itoel Gonçalves Pereira Lima a bem de seu direito, 
que V. s. por seu despacb.o lhe mande passar po1· 
certidão \'Crbo ad verbum os protestos sobre • elci
~ão des la freguezia, lança.dos no dia cinco do cor
rente em o livro de nows do tabelWJo publico, 
Hy!nrio Urbano da Silva. 

Nestes termos, llede a V. S. deferimento.
:(:. ll.. 11.-Escada, 6 de Setcm!Jro de i878.- !fa. 
noel Gonçalves Pereira Lima .. 

Dê-sc-llle.- Escada, 6 de Setembro de. 1878.
Veiga Pcssóa. 

Eu Hylario Urbano da Silya, escriYão -vitahcio 
do jury, das execuções criminaes e tabellião de 
not11s do termo da Escada, comarca do mesmo 
nome de< ta província de Pernamlmco, por Sua ~la· 
gestade o Imperador, a quem Deus guarde, etc. 

Certilico em cnmprimento do despacho retro que 
revendo o meu livro de notas ger:~es, delle consta 
a folhas ~etenta e Ires a fo1l1a setenta e quatro os 
proteslos eleitoraes de que trata o suppllcante na 
petição retro, cujos teores são os seguintes e dou 
fé. Os eleitores abaixo assignados, da parochia 
de :Nossa .Senhora da Penha da Gamelleira, protes
tam ante a 1nesa parochial deste collc.gio contra as 
-validades dos votos recolhidos :i \trna pelos eleito
res Manoel do Carmo ;:,odrigues Esteves, Floren. 
tino Jose de hfello,. Vicente de Moura Caval~~uli 
de A!b uqucrqne, Augusto da V ciga Pereit·a Dutrn 
e José B:.u·bo~ da Silva, os qu:ttro primeiros )Jor não 
s e ncharem qualificados nesta parochia e o nltitno 
por não ter a renda legal, cotno se uch:J. prol'ado 
llelo documento qlie a este protesto acompanh~. E 
eom9 .o.reconllechncnto c a apuração tlos votos de 
taes e.Jeilúres, vicia~ l"adicalmente :l e!eiç.ão que $0 
acaba de p róêeder néste collegio para deputados· á 
.assemblêa :;eral legislativa, retluercm os eleitores 
abaixo assignados que seja recebido c na fôrma da 
lei inserido na acta o [)re~ente protesto, assim 
como o documento que a clle ucompanha e que 
delle fez parte integral. Collegio eleitoral da pa
rochia de Nossa Senhora da Escada, 5 de Se
temllto de ~878. O mesario F•·trctuoso Dias .Alves 
da Silva.-Jligu,el Ale:ronàrino ãa Foru;eca Galviüi 
-João JianiMl de )Jarro.s e Silva. -João .'!lancei 
Wa.nderl.eu Lins .-.4.'11!<mio Venancio Cavalca•lti de 
AliJuquerque.-Estava sellada eom urn.o. estampilha 
de dmento~ reis, devidamente inutilisad.a. Outro 
protesto. Nós abaixo .assi::;nados eleitores· da parochia 

==~·~-·~=========== 
de Nossa Senhora da' Penha de Gamellein pro
testamos contra a legalidade desta elei~.5o, e o 
motivo de seu protesto e o se~uinte: achn·se pro
nuneiado pelo Dr. juiz de direito dBsla comarca 
o eleitor l!anool Thomé deOliveir~. na qualidade 
de subti~Jeg-o~do, e tendo o mesmo doutor juiz de 
diri3íto oom.muniC!ldô a esta mesa a dêelsão ru~1ma 
sem dUI·ida por se acbnr esse eleitor impossibi
litado de e:..ercer os seus direitos polititos · acon
tece como acabamos de pronunciar que o ~nesmo 
eleitor pronunciado tlc~b~ de exercer os sens 
direitos que por lei está privado. E como seme
lhante facto v~cia essencialmente a pl'<)sente eleição, 
os .abatxG ass•gnados prolc>tam contru cllc, c re
querem para que elle seja inserido D<l ucta na 
fúrma da lei. Collegio de Nossa Senhora da Es
cada, 5 de Setembro de !8i8.-Jfiguâ A.lexan ririno 
da Fonseca Galviüi.-Joiüi ,lfanoel de Barro$ e Silva. 
-Jo® ,'lfanoel Waouferwy Lins. -Estava sellaao 
com uma estampilha de dazentos ré1s. Conforme 
com os oríginaes dos )lrote<tos que me foram apre
sentados com a pet1ção JJara esta transeripcão 
com o respectivo documento , d cspac!Jado pelo 
Sr. doutor juiz de direito da comarca deferindo 
nesla data (que me fon1m :J(>resentados taes pa
peis), 5. do corrente mez. Outro prote$to. Os 
eleüores da parochia de No$sa Senhora da Pen ha de 
Gamellcira, .abaixo assignados, usando das attri
buições que por lei lhes Siío conferidas pr otestam 
ante a mesa do colle:;io eleitoral con tra a deliberarã o 
to ma da de votarem coni unclamente paro. deputados 
á assemblêa r,er-~1 legislativa os eleitores seus 
companheiros de paro chia eom os da eleiçffo ·pro
cedida nesta matriz de Nossa Senhora da Apresen
tação da Escada, porquanto importa semdttnnte 
deliberação uma cl:Jmorost incohcrencia após 
de uma grande olfensa ao direito e p rincíp ios d!! 
justiça :- Primeiw, porque achando-se hontem 
4 de Setembro, reunidos nestn matriz os eleitoreS 
nptlrados nas eleições feitas n es12 m atriz, na ca· 
pella filial do En genho Limoeiro, na matr iz d e· 
Nossa Senhora dn Penha de Gamellei ra, só os dest~ 
ultima parochin organizaram de conformidade com 
a lei a mesa deste callegia eleitoraL vis to como são 
e foram declarnd~s contesta,·cis iiS duns outras 
eleições como expressamente se acha declarado na 
J"especth·a acL:I. - Segundo, por que uma vez 
assentado e resolvido sem a mimmn contestação que 
~s.cluas referidas eleições eram oon testnyeis; e or
:<a.nizando a mcsn os eleitores de Nossa Senhora da 
i'enha de Gamelleir~, a conscquencia neccsS3ria era 
que se tomasse em separado os votos dos eleitores 
quér de uma e quér de outra, compelindo á nssem
bléa geral mandar apurar os daquella q ue for 
apuradn.- Terceiro, porque a deliberação tomada 
tem de importar, o reconhecimento de acuar-se 
liquida e sem duvida a elei~.ão feim nesta ma
triz, a que é evidentemeDie n eg:tdo pela. acta da 
organização da mesa estabelece uma incoherencia 
offensiva 3D criterio e~m que na r eferida ori':ani· 
znclio da mesa se deliberou, acer<Jsc~ndo além de 
tudo um formal desrespeito aos direitos dos cida· 
dãos que foram eleitos na eleição procedida na 
capella filial do Engenho Limoeiro tão legalmente 
aqui presente e com as necessarias presump41ões 
a seu f~~r eomo aquellas a quem oproveit:~ a in· 
justificavel dellbera~o tomada. -Quarto, porque 
é irregular a prcferencia dada pela deliberação 
mencionada aos eleitores da eleição aqui procedida 
nesU! matriz, uma vez que acham-se elles assim 
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como os õaquellas que se prociden na referida ca· 
polia sem approva~ão uprcsentadas com as suas 
assi~atura~ na teferida acta.-Quinto,1inalmente, 
por que alada esta delibera~.iio tomada vinte c qua· 
lro horns depois de se ter dcci<lido como oontr:>r in, 
vem rür em relevo o qu.1n10 6 a lei uesrt-speitada 
c os direitos dos cidadãos oonculcados •1nando se 
pretende dar gnnho de cau~a ú uma parcialidade 
ainda quç_ esta só se. fat'n . impo~ p~lu prestigio O,n 
forç.~ e n«O pelos prmc1p10< <lo Justo, requt•rem po1s 
:i mesa eleitoral d~ste colleglo que seja M fõrmn 
dn lei inserido na acta o presente protesto e 
tomados os -rotos em :;cp•rado. Co!lc~io e leitoral 
da parocb ia de Nossa Senhora da Escada, cinco de 
Setembro ~e mil oitoce.ntos S..tenta c oi~l. O 
m'!Sirio, Fructuoso Dias Alves da Silt•a. !lfig1tel 
Akxmulrino da Fonseca Galvão. João Manoel 1le 
Ba!'ron Si!ra. JoiüJ lJianoel Wanderley Lins . .Anlo
•~io Venancio Cavalca,te de Albuqt<e>'que.-Estn,·a 
sellndo com !lua• cstamnilhns inutilis.~das nn foírmn 
da lei . :\'::da mais se continha nos ditos prütcstos 
que hojo.ciuco de Setembro me foram np res"n' 
lados 11~ 1·a est.1 transcripção~ dou fé, ássigno com 
o meu sl;;nal publico de que uso. 

4.' SERIE, DOCUllENTO N. 2. 

Jllm. Sr. secretario d:l camarn municipal da cl· 
dade d n Escada.-~!anoel Gouvea Pereira Lima, ci· 
da<ti(l quali11eado nesta parocnin, preciza a beu1 de 
seu direi to, que Y. S. lhe certifique junt.' a esta, 
se cs nomes de Manoel do C:lnuo ·Uodrü,'ltes Es· 
.l eves, FlO!'Clltino Jose d~ Mello, v;cente de :llOUI<l 
C:lvalcante de Albuquerque c Augusto da Vci!m 
Per>.ir~ Dutra estão ou não na li~ta geral da quafl
Uea~üo dcsLa paroo:Jua, ou na llsta supplementur 
e co'ntplementar d~ mQsma; bem como, so !os~ 
Barhoza da Silva está qu3lificado c r.u~l asua 
renda e elegibilidade. 

Nestes ter.mos pede á V. S. deferimento. 
Ese.,dn, 2 de Setembro de 1878.- Manoe l Gol•~Ba 

Pmtira Lima. 
Zcferino Aureliano de FigueiTedo e Mello, cn· 

pitüo qunrtcl-mestre do estado·n1aior do commaudo 
•"Uperior da guarda nacional dos m unicípios de 
Sant.o.Alltão e Escada por Sua ~ragcst:i.de Imperinl, 
a quem Deu,s guarde, e sccr~fario.da camara.mu· 
nieipol dn codnde da E>cad:.~ em vmude da lco. 

Ccrlifico, que, re-rendo o livro da qualifiraç:io 
dos votantes desl.~ paroellia de No,.sn Se•lhora dn 
Escad~. oqunl livro se ocba arehivado no Jl:lCO 
municipal· ne!le nf•o encontrei os nomes dos eidt
dios, de que faz menção a peti~iío retro, e que Josú 
Barhoza da Silv:o. se acha qualificado sol> o numerO" 
trc~cntos e quatorze com a renda de trcscntos mil 
réis, e na ens.~ das observações notado como uão 
elegível ; assim como que não ha liSta comple· 
menltt r, on supplcmentar adjuncta ao s upradito 
liYTO. O referitlo ~ verdade : dou fé. 

Cidade da Eseada, 2 ,de :Setembro de 1878.-o 
secretario da cmnara municip:~l, Ze{eri11o Aureliano 
de Figueiredo e.'IIeUo. 

:i.·~EJUE, DOCUMENTO N. i. 

ll!m. Sr. Dr. jniz de direito da Victor ia
Pernambueo.- (); ci<lnoliio~ obAixo :ISSi b'll;ldo~. o 

-'• :li).-TOliO 1. 

juiz de p(IZ mais . votado do L• districto desta. 
cjdadl', os eleitores desta parocb:a o substitutos, 
usando do direito que lhes facnllll n lei, vem 
perante V. S. protestar contn o modo o rnais in
solito e esr~,n•laloso, por que esl<\ procedendo a 
tJarcialiolade politlca d•nomtnnda lob<lrnl n~· for
mar.'ío da mesa pnra :r elciçijo d~ i) o lo con·()nte mez 
de Agosto, sendo os motivos e run•:lllmentos de seu 
protesto os soguintes: 

X a tarde de hont~m ( t ifo corrente) entrou nesta 
cidade a poliein rcpresent:lola pelo delegado e sub
dele:;ao1os do termo, ocomp:mhada de um nume· 
roso grupo armndo de grnnadeir.Js, .. ~spin:;;,rtlú ~, 
bacamartes .. p!stola.s, faeas e facões, e at•enas avi .. 
sinhou·se ' noite, poser:tm eUJ rizoroso cereo a 
igt•cja d~ No~sa Senllora o.lo Ros:lriO crue scrYc de 
matl'iz pt·ovlsoria desta parocl)ia, o edilicio da c"sa . 
da camara municipal, as igrejas· ou CllllCllas ào. 
Livramento e de ~assa Senhora da Conccirão de 
Guie:\!' a. sitas nesta .cidade, sendo o motivo de tanto 
c~ndálo .rrohibir.ão ex11ressa e obsolnta llD.Ta não 
podel'<:m os meslliÕs ~baixo assignatlos fazerem a 
organização ~a mesa paroc.hial, na fórma l>tes· 
cripta uo capitulo !.•, tit. 2.•, art. ~~ e seguintes 
do ~.ecreto n.• 6097 de i2 de Janeiro de :l8io, que 
baixou pm·u c~~cu~ão do decreto n.• :!665 de 20 de 
Outubro <le l875 . 

Mas não JlOdentlo nem devendo os a!Jai:~:o as· 
slgnados, que se corapõe do juiz tlc paz mais votado 
dr..sta parochia e da. grazHl n ruaiol'iu do cl l~i:orado 
c dos imrucdiatos convocados na fónna da lei, niio 
<levend~. como tlizinu'\, sujeit..,r-se ·3s rni:oeraveis 
violnncias, ar!Jil r:uictlat!"-s c illegalidade,: lllOns· 
truos::ts praticados pela policia e seus corypltêos; 
tcnolo os mesmos ilbai:s:o aS$ignnolo~ todos os 
elementos legaes para fazer uma eleição regular; 
estando ao lado do L • ju'iz da pllrocllia o cDrpo 
eleitoral, e a J'CConheciila maior in dos cidadãos 
votantes qualificados na mesn1n parochia, -rem pro· 
tcsttlr, como :teima fica dito~ cúntl"a n rarça carnae 
vr.lesca, e :.~o mesmo tempo froudulent., e crmtinosa 
q11e esl.á representando a policia do m11nieipio. 
1> assim protestando declarant que vão fazer sua 
reunião, para a organização· da mesa J?nrochial em. 
c":>a do presidente da e<~maru mutu~.ip_a.l, ne;;ta 
mesma cidade, afim dQ püderenl no dia~ Ja refcr1do 
proceder·se nos ·termos do cap. 3.• lit. 2. • do cit. 
ilecreto. 

E porque o~ factos , -r:;uitlo~, tão . patentes nos 
olhos de todo:< qu~ h:.IJotam esta culade o ~-"tti 
jiarocbia, constllucm c.,,;o imprevisto, Jepois oln 
publicar.iio elo c•lit:ol <la eonvocn~ãol, o I . • nbai_xo 
:tSSÍ"DUoiO, juiL ol.C paz l:l:lÍS YO!adO, COillDIUUIC3 
agot;i J11.C~IIIU3. v: s.!U:-t fórma l]~) UiSlJOstu_no :'ll'L;J.• 
do eit. deer. n .• úO~'• que F~tbhcolt prevwmcnUJ. o 
fncto. ~ s~ber, unnunciou p,·.r edital n mud~oça do 
edíficlo onde é n rt,uniao 11arn :• formnção d~ mesa 
parochial, e onde e!Tooti"\'amcnte estão todos re· 
uniJos na cns;~ do presiilentc <In cnmora, 

Nos termo~ expostos. P. a V. S. defenmento na 
fórm:~ d:~ lei. E. !1. li. -O j 11lL de paz, PaulitiO 
DiasFcrreiro. ' 

O juiz de paz, P3ulino Dias Ferreira. - Manoel 
Costa de Albuquerque Sã. - José Rufino Bezerra 
Costa.-Ale:::mdreiosél'rlaria de Hollanda Cavalcan
te.-João DiasFerrelra.-João l'aulo de Brito Guima· 
rães . ...,.Pallifteo :l.ii~uel Ponce de Leon. - Joaquim.· 
l oão da Cunha Prtja. - José C3V3lcanti Fe!T(IZ de 
Azeredo. - Franeisco Correa de Queiróz .ll3rros.-
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Antonio dellello Viçoso.-VlcenteMariade flollanda· 
Cavalcanti .-Pedro Cavalcanti de_ Albuquerque e 
Sá.- 2\fanoel l'eixeir3 de Abreu Pon:oto. - ~ercu
Iano de Barros Líma.-Manoel J11aqmm :More•ra.
Joaquim Pereira de Souza B~rroso.- ?t~nn~I d_a 
Rocha Guedes. -Caetano Bento de .ArauJO Ftl!oer
redo.- Antonio Fernandes Peixoto Rosnl. - "'r~n
c1seo -das Chag~s Pereira Bastos.-José de Oltvetra 
MDciel Rego B~rros.-Romualdo Corrêa de Mello,
llosmida Gomes de Souza Ferraz. - Mo_reelltno 
:Ma:ia de Hollanda Cavale:tnti. -José Ferretra Ch:t· 
ves. - Antonio Ferreira de Albuquerque Nello.
Antonio de Sá C:lvalcanti.- Lo!J-rcnço B~•erra Car
neiro da Cunha. -Pedro ~bnnh~ Faleao. --:- José 
Ilfaria de Oliveira. - João FranCisCo Carne•~o.
Bento Leite Canlcanti Lins. - Ant.onio lUlngues 
de Mom·a.-Manoel J,uiz de Ahn~tda._-Joaql!n:n 
Monteiro de Qneirtiz Barros.-Chm\Ovao_ DyomSJ~ 
de Barros Pires.-Jgnacío Teixeira de F3rras.-Jo~e 
de Souza Cabroi.-José Theolllo Beterra d~ Ue_n~
zes.- Manoel Pereira do Silva Lemos. - CnnttdlO 
Cor iredioso Barbosa da Sílva.-à!anocl do Rego Ca· 
v3lcanti Ferraz.-M., n oel l loria d• Holland!l Ca"\'al
c.mti.-looquim Pedro do Rego Cavale3tltr.-.Bel· 
!umino dos Santos Balcão Filho. - João Jl!annho 
Faleão. - Apolonio Ausberto de Faria.- João Bop· 
tist.• ele Mattos.-Pedro C~valcantt de Albu.qu.e~que. 
-J~o .Manoel Leite dos Santos.- Norberto_ PClxoto 
Rosal.-Constantino Dias Ferreira.-lllnrtmbo Gel 
da Costa. 

a.• SERIE, DOCmtiENTO N. 2. 

l'ROTESTO. 

Ao E.:m. Sr. minisll·o do impt~•io.-Ao E:m. Sr. 
ptcside!tte dt.t protincia.-Ao publico. 

Ú~ ab3iXO assig-nado~jUiZilS de p_:IZ dos tres dis'-.!'i· 
eLos da cidade da Vietoria e parochm de Santo Anta o, 
desta província de Pernambuco, declaram perante 
o paiz inteiro, que nüo estanrn, n em estão- im· 
pedit\os pura ex~rcer cada um suas funcções em 
qual~uer mystcr dentro da orbita rle suas attrl· 
l•uições: que tend e• eornparee.ido o primeiro ohaixo 
ossignatlo que é o j uiz de poz mais votado do t.• 
districto desta o1csma eidode com a grande maioria 
do rorp<) eleitoral, no dill 2 ilo corrente, para· for· 
maciio ua meSJ p~rochiol crc. virtude da eleição de 
:; d<~ste mesmo mez. nenl!um dos outros abaixo 
a~signa~osjulzc~ de paz foi convidado para aqúella 
formaçlio da lll C>a !l"roclJial, nfto porque estivessem 
impedidos, mas por não ser uecess:Jrio

1 
visto como 

presidiu a formação da wcsa o juiz ae paz mais 
vowdo do i .• distrieto d~sta cidade e parochia , 
como fica dito. 

Em nome da lei, pois, protestam contra as frau· 
des forgicadas cl®dcstinamente, com f'lrça, e ás 
escondidas, por um juiz ~e paz iiltruso qoe dizem 
que C$leve nesta cidade, vindo da comnrca de Jo.
lloatão. Cidade da Victoria, ~ de Agosto de 1.878. 

Os jui~es de~ do t.• districto,Paulino Dia$ Fer
reira.-Pedro Costa de Albu.guergue Sá. -Apclonw 
.Am bertcde Farta .-Antonio A""1ino ®Rego Barro$. 

Os j uizcs de pu do 2. • districto, Ma!UJCl /(}(V 
quim Moreira.- Vicente .ilfaria de nollanda Caval
cante.- Pedro ilfariniUJ Falcoo.-LourtnfO Btzerra 

· Car>~eiro da Cunha. 
·Os j uizes de paz uo 3.• d\stricto, L<ntrcRp:1 Bap· 

'i$ta. dos Santos.- Bmwrdino Pedro.fa k OlifJtíra. 

Reconheço verdadeiras as ilez firm:is retro e su· 
prns, por fgu.nes a outr.ls. • 

Dou fé. Cidade dn Victoria, 3 de .Agosto d e 1.818. 
Em testemunho de verdade.- B. S, B .• o t~bel

Jião publico. - BeUiroliiiO dos Santo: Bolcão. 

- S.• SERIE, DOCU}!ENTO N. 3. 

Illm. Sr. secretario da camora municipal da 
Vietoria.-Antonio Ferreira d e Albuquer'lue. paro 
os fins convenienteS vem requerer a V. S. lhe d ê 
por certid~o o teor verlx> ad verbum da acta em que 
a Illm. c.amara municipal rez a mudança de ~uas 
sessões para a c;Jsa do major Manoel C:.valt:nnte de 
Albuquerque Sá, tudo de modo que faça f~ . Pede 
defenmeo\0. E. R. M. 

Certifico que, revendo os liv ros que têm servido 
para lançaOlento das actas das ~esoões d3 comam 
munieipnl desta cidade, em o nlttmo d_elles encon
trei o se"uinte: Aclll da sessão P.Xtraordmana da ca
mara municipal do cidade da Vietoria aos dous dbs 
do mez de Agosto de mil oitocentos selentaeoito. 
Presidencia do Sr. Albuquerque Sá. Presentes os ve
readores coronel José Cavalcanti Ferraz de Aze· 
vedo, tenente JO;Io l'il3rinho !alcão! alferes Antoni.o 
Fernandes Peixoto Rosal, lo~o Pau o de Brllo Gm
mar:ies, Antonio de :Mello Verçosa e Caetano BeniC! 
de Araujo Figueiredo. Tendo numero Jeg:tl r o o 

aberta a sessão. . 
Nesta foi declarado pelo Sr. presidente que, tendo 

siào designado o dia de hoje pa~n começo dos t~
balhos da quinta sessão ordmar1a da camara, e nao 
sendo possrvel reunirem-se no paço da mesma por 
se achar o edificio cer cado pela frente e fundos, de 
força arruada, por ordem da policio. desde lwntem 
ás seis e meia horas da tarde, convi dava aos 
Srs. vereadores para uma sessão extraordinnria 
em casa de sua aposentadoria n esta cidade nflm de 
se protestar contra o aUentado da policia e leyar-se 
o facto ao conhecimento dos Exms. Srs. prestdente 
da província e ministro do imperio, e orrerecia a 
referida casa de sua aposentadoria JJ•ra nella n 
camora fazer su<JS sos>Cies, visUJ como sua resi
deneia é tór·a da cidade em • seu engenho Campo 
Ale~re nesta freguezia: e sendo por todos os vc· 
re.~dores presentes aceita a proposta ou otrerta foram 
abertas as portas da referida casa que fica servindo 
provisoriamente de paço municipal. mandou o 
mesuio Sr. presidente pelo porteiro do camorn.Ma
noel Joaquim de Souza Lima, deelarar em voz alta 
que ia funccionar a camarn muni~pal , o que se!! do 
feito e ha•·endo numero legal fot aberta a sessao. 
~O"O pelo vereador Cavalcante Ferraz, foi deda· 
rado

0 

que quando es tava na presidencia da camara, 
recebeu o officio que apresentava . do Exm. Sr. 
presidente dn província, d e trinta de Julho 
ultimo, oroenaudo-lhe que fitcsse entrega dos 
livros, tendentes a eleições que se aehavnm no 
archh·o desta camara ao Dr. juiz municipal desta 
co1llllrca Nicoláo Rodrigues da Con~a ~i ma, para o 
exame r equerido perante aqnelle JUI%, pelo J?r. 
Pedro da Cunha BChrJo, e cuja entrega tendo stdo 
feita d~sde o din -;n do referido mez de Julho sob 
pretexto de fnlsUieaçõcs do~ mesmos :tté es\3 data, 
não voltar:tm os ditos livros ú camara : pelo qu~ 
entende clle vereador Cavalc:lnte Ferraz, q-ue foi 
illudidu boa fé do mesmo Exm. Sr. presidente da 
província assim como a sua propria, pois esl.ã veri
ticado que bouve fraude nos atUares do referido 
exame. Esta occurreneia elle vereador, quando na 
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presldeneia desta éamara levou ao conhecimeniO 
do m~smo Exm. Sr. presidente da província, e 

: previn_iu logo que n~o send~ entregues em tempo 
o1i ros hvros, clle provJdcnclntla no preparo de novo 
livro especial para a.< respectivas actas de eleiçües e 
e!Tecti vamente o fez. E pelo vereador t enente João 
Marinho Falcão, foi dito que em nome da lei razia e 
apresenta v a um protesto solemne contra o auen· 
ta do, vlolencias e arbitr~riedades que está com
mettendo a policid desta cidade, m:mdou cerror 
com rol'ça do dest:lcamento de policia des\ll mesma 
cidade, o edifi.cio em que tem funccionado o paço 
municipal, e propunha que se levasse este facto ao 
conhecimento dos Exms. Srs. presidente da pro>· 
vincin e ministro do imperio ~ deçendo ir J ou re
metter-se o conteúdo d~ presente acta, extrnhindo-se 
cópia fiel; e pondo o mesmo Sr _ presidente em 

· discussão a proposla, foi ella unãnim emente appro
'l'ada. Neste acto quando se iam encerrar os tra
ba lhos da presente sessão e~:traordinaria, apre
sent:\-se no paço, o jui:t de paz, mais votado ~o 
primeiro d istrieto desta cidade e parocbia, o Cl · 
d<1dão Pau tino Dias Ferreira, -acompanhado do corpo 
eleitoral desta mesma parochia, dizendo que ten
do-se dirigido á i!l'reja matriz desta cidade com os 
eleitores e immediatos que se :l.Cbam presentes 
para )lroceder na fórma da lei á formação da 
mesa parocllial, que tem de fazer a elei_ção de 
cinco do corrente me~. foram todns rcpelhdos de 
ingresso na mesma igreja matriz :por nnmerosa 
ton'<~ armada que cercava toda a frente da mesma 
i greja, e não podendo elles juiz de paz mais 
votado e eleitores na c~l'ella do Livramento e na 
dn Con cei~ãn da Caiçarn, sitas nesta cidade, entrar 
porque estavam da mesma fórma · cercadas de 
forçu armada, em grande numero, e sabendo 
que J?Or se achar cercado o edificio em que .tem 
funccwna do a cam ara municipal , esta ~st~va 
fQllccionando nesta casa, tinham feito e reque
r i do o sen protesto perante o Dr. juiz de d ireito 
da comarc~, tendo elle dito jni~ de paz, mo.is 
votado nmxado previamente o .edital, declarando os 
motivos de transierencia de Jogar para a formação 
da mes:., o que communicou ao mesmo Dr- j uiz de 
direito da comarc.1 ; tendo elle dito juiz de paz 
mais votado afixado previamente edital, d ecla· 
rando os motivos do tranfereneia de lngar para n 
formar.:.io da meza o que. comrnunicou ao mesmo 
Dr. juiz de d irei to da comarro na fórma dn lei. Em 
visto do que e nada mais b;;vt~ndo a tr~tar, o Sr. 
p residtmte, concluindo esta se..'<Sào extrnordinaria, 
mandou Jurar a presente acta em que ass!gnam os 
vereadores. ficando os salões desta eamara en
tregues ao referido primeiro juiz de paz ~s 
votado .Pnulino Dias Ferreira o mais eleitores e 
immedintos. Eu Francisco Corrêa dn Queiroz 
Barros, secretar io p_scr~vL Declaro em tempo que, 
na present~ pagina, a.leitura devera prjncipiar da 
palavra-Dr. jui• de dir eito culloeada no !lnal da 
quint3 linha e não da palavra-Direito que, pela 
repetição de frases se vê na primeira linha desta 
m esma pagina.-Mano..l Ca~alcante de Albuqu4rq~ 
Sá, · presidente .da camara. Jo$é Cavalcante Ferra:: 
de Azevedo, Antonio Fernandes Peixoto llbsal, An
tonio IÚ .Mello Verçwa, Caetar.o Bento IÚ Arat>jo Fi
gneindo e JoiJo !tfarinho _Falcão. E nadn mais se 
continhn em a dita aeta, .que bem e fielmente n 
copiei ilo proprío lino de aetas, ã folha dua>! e 
seguintes, ao qu.1lme reporto e dou fé. En Capl
tulino Gomes Ferreira Capim, secretario i nterico 
da c:unara municipal desta cidatie da Vietoria, a 

escrevi e assigno, aos doze dias do mez de Out:o.bro 
de mil oitocentos setenta e oito.-Vic!Oria, t~ de 
Outubro de 1878.-0 seeretario interino, Capitu
liM Gomes Ferreira Capim. 

õ.• SERIE, DOCUMENTO N. ~-

Juizo de direito da comarca da Victoria·, .5 de 
Agosto de l l:!78. 

nlms. Srs. - Accnso o recebimento do officio 
de VV. SS. com data de boje cornmunicando-me 
que reunindo-se para proceder-se a eleição dos 
eleitores que hão de eleger os deputados :i assem
bléa geral legisl~tiva, conforme a- convocação que 
fizeram VV. SS. para hoje na sala du camara mu
nicipal, foram expellidos flelo subdelegado acom
panhado da forç.1 armada da policia e de paisanos, 
que invadir-am as sala~ . arrebentaram mesas, ca
deiras o portas obstando assim os \r abalhos eleito· 
raes. E por não quererem derrnmamento de san
~e, n em praticar v ioleneias e fraudes, retiram-se 
par a a easa de oração de Campo Alegre, visto como 
as outras e:>pella~ destá oomarc:>. e cidade estão de
baixo de rigoroso cerco por ordem da -pol;cia; ·e 
alll pr etendem VV. SS. continuar regularmente 
o processo eleitoral, como lhes garante a lei, tendo 
mandadoallixar editaes publicando a tr ansferencla 
do logar da eleição. 

Ero resposta cabe-me dizer a YV. SS. que de 
tudo flcn seiente _ · . · 

Deus r::u.arde a VV. SS. - lllms. Srs. pre
sidente e IDdis mesarios da mesa parochial desta 
cidade. - O juiz de direilo, i oão Bernardo de Ma· 
gal!•ik$. · 

:1.• SERJE, DOCUMENTO N. S. 

Juizo de direito da comarca da Victoda, lí -de· 
Agosto de 1.878. 

úlm. Sr.-Aecuso recebido o oflicio de Y. S. da
tado de hoje, trazendo ao meu conhecimento as 
v iolencias praticadas pelo subdelegado J oão de 'S4· 
Cavalcante Lins, o qual, depois de ter e:x:pellido 
com a rorça de policia e de paisanos armados a 
mesa -pnrochial presidida por V. S. na camara 
municipal, dirigiu-se á casa de morada de V. S. 
pnndo-a em v igoroso cerco mandou arrombar D$ 
port:ls a m~cbado, e invadiu-a, quebrando trastes, 
ete. ; tudo isto sob orelexto de procurar o livro das . 
actas dos trllbalhos eleitoraes, e nas listas de 
qualificação, que tinham salvos da casa da camnra 
e conduzidos para a caSlt de oração de Campo 
Alegre, .onde se eon tinúa a proceder á eleição. 

Lamen!O a fotal cegueir a que impeli e a autori
dade parlidarla a taes desatinos, e nestas circum
stancias nada posso f3.7-ar, senao recommendar que 
se proceda a exames e vistorias nos damnos causa
dos pela força l'ubliea ~ra os fio> convenientes. 

Deus guarde a V_ s_ - lllm. S r _ coronel José 
Cavalcante Ferraz de· Azevedo, presidente da 
mesa parochial .-o jui~ de direito, João BerMrdo 
de Magalltâ:es . 

S. • SERIE~ DOCUME.,'TO N. G. 
VICTORIA, 

Juizo de paz do primeiro di.itrido. 
Autoamento de uma petição dQ .procurador da 

camara municipal, em que requer uma vistoria, . 
como abaixo ·se declara .-O escrivão Interino; 
Bolcão FilluJ _ 
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Anuo do ~asdrnento de Nü~SO Senhtll' J c~n~ 
Christo de mil oitoccntc:; .setenta e oito~ :lo~ ·d('z 
dia> do nwz de Ago~to ne~t~ ddade da Victori~, 
da provincia .de l'ernamllu.,o, em lll<'ll eart?r~o 
autoei ~ petiç:Jo que segue, dl~~pal·haõ:l pelo JUiz 
do p~z. do que fiz ~?st.e .::mto3.mento. Eu Bel;wmino 
do~ Sni1to::: Hok~üo Filho c~t:rivão int~!'ino cscr~,~L 

lllm. Sr. juiz de pnz do :L." distr klo de> ta c i i!~ de 
dn Victor ia. 

0 nrocurador in!erino da c~mar.a IlHJllicillil! 
d6~~a cidade, vem requei·er a V. ~. Sl~ digne de 
pro<:eder ã Ybtoria na cru:a onde hoje 0 o paçc mu
uicipt•l, para vc,·inear o estado em que >e -''~ha o 
edificio em yi:::ta d<l. in.,.~asiio que fez a pol1cw con1 
fon:a armada nn ocra,Wo em qu~ C<tava funceio
narido a mesa p:>rochial, JJ~ra a eleitiic> dos cleito
rc5 que Lên1 tle deg~r deprrtados á i.l$~CJnblé.a ~oral 
legislativa, eonvoc:>da para o dia 15 de D~zc!nbro 
]Jroximo vindour~. l~ortanto reque1: a \'. ~- se 
diB·ne de proceder :..s dlllgen~ws da let , ll~me~~utlo 
peritos c rrutn.dar que llH! :;ela entregue d1t:1 vt:;to
ria, c éo!no a força que oc~UllOU a referida caS3 até 
o dia 7 do corrente conduzis:;o a cllavc, acllando· 
~~~ hcje fl'chad:: n sobredita casa e 11rio tendo a p.o- w 

licia feito entre!!'a da chai'C, não obstam" ter-se
lhe exigido do -suMelegado do 1. • districlo desta 
cidade. o suP!Jlieantc Ulmbem requer a'Y. S. para 
ser po-r um artista abet·tu a port.~ do paoo muni
cipnl, afim de te!" lo(l'lJr a vistoria. 

Nestes termos ~edca Y. S. deferimento. E.R.}[ 
Victoria, J.O àe _\:;-os! o de i818. O procur::u.Ior inte
rino, Capitulino Gomes Flll·rcira Capim. 

Certi.lle.o que intimei aos p~ritos Geminiano C~m
pello Cavalcanti de Albuquerque c Antonio Fer
reira de Allmquerque )lcllo. e fic:.rnm sei entes. 
Dou fé. Vietoria, JU de Ag-osto de -1878.-0 escri
vão interino de paz, Bela·rmino IÚJs Santos Bolcão 
Fillto. 

Auto de vistoria. 
Aos dez dias do rnez de Agosto do a uno d() msci

meu to <le Nosso Senhot•le;us Cht•isto de mil oito
centos setenta e oi!v nesta cid~de e comarc:t da Vi
ctoria !la proYincia de Perumnbuco, na casa sita á 
t·ua do :n•:•triz onil.e fun.,ciona a Illustrissimn ca
mar:t municipal, p:·esenies o juiz de !X!Z do pri
meiro districto em exerci tio o cidadão Antonio A ..-e
Hno do Rego Bnrro~! commi:;o e~r.ri\ão interino de 
seu c:ttgo, c o:; peritos Gcmini:mo C::unpellG Ca.
Yalc:mtí de Albuquerque, c Antonio FBrreira de 
Albuquerque Mello, )JC>>ons entendidas, e as tcs 
temuntms Joiio Paulo de llrito Guimarães. e Manoel 
Jo~quim de Souza Li ma. todos moradores· nesta ci
da(Je, o juiz deferiu ~os peritos o juramento aos 
S:mtos Evangelhos em um lino delles, de hem e 
fielmente de>cmpenlwrem a sua mis,iio. declarando 
cmu verdade o que dc~~obril•em e encontrarem, e 
o que em suas consciencias entenderem, e encar
regou-lhes que proccdc~cm exame na cas~ que 
funcciuna :. lllmtrissima camara municipal e res
ponclcs.seul :,os quesito5 :seguintes ~ :1.. o se h .a Yesti
gios d•J Yiolcncia ús co usa~, ou obj ectos ; 2. • quaes 
elles ;cjam ; 3." se por essa violcncia roi wncido, 
ou podia Ycncer-se, o obst:.•culo que existisse ; 4 , • 
>e havia obsUlculo ; 5.• se se empregou força, in
strumentos, ou apparelho~ para vencei-o; 6_ • qual 
foi e>sa f1Jr~.a, instrumentos ou apt>arelhos ; 7. • fi. 
nalmenle qual o v~lor do damno C<lusado. Em con
sequcncia do que passaram os veritos u r~zer os 
e:::::un~s c h~,·cs:i.;;:.~õcs ordc~~:!;;.s~ o as quo jul ~ 

g:u·amnecessarias, conclui das :ts quaes d~clarar:un. 
Que~ cxmnina.ndo a. c.a..~ en1 que funcclOU!t n. ea .. 
n1ara municipal desla cidade, encontraram a r efe
rida cas.~ com a rotula da port3 da frente ~rranc;1da 
com YioJencia, uma mesa com o fundo da g-ayeta 
,1nebrada por não poderem abrir ou aHancar a fe
chadura, a qnal es~wa trancada; ama cadeira que
!Jrada; e. observaram Onalmente qll:e par~ tudo isto 
foi preciso empregarem ror<;<> o yJI)]enc•n. Que :I 
casa parecia dcpo>ito de lixo; e abaixo ~ cumieir:; 
da casa nm mastro com metro c meio de compri
mccto, e uma bandeirola com o 1listico-O Ter{lo--D. 
a qu~I bandeirola em de côr encarnada, e as letras 
com tinta prel'!,. e que 1:..::ra collucarem-na foi ne
cessario \letertornrem parte de telhas, e que por 
tanto re~t•ondem ao primeiro quesito que sim; ao 
segundo os que se nch:lm dcscriptos ; ao terceiro, 
quarto e quinto qne sim ; ao se:ao que couces de 
~~rn1~s ·de fogo; no s~timo finnlPl.ente que aYDlinm 
o t!.1mno causado em noYcnt3 mil n'is_ E que são 
estas as declar:Jçõ~ qne debaixo de Juramento 
prestado têm a fazerem. E como nada nun" havendo 
m~ndou o juiz este lav-rar que rubricou, P. nssi~nou 
com os peritos, testemunhas,e commigo Belannino 
dos ~untos Boi cão Filho, cscl"ivuo interino ae paz ? 
escrevi. -A.ntonio A ve/ino IÚJ Rego Ban·os.- Gem•
niawCampell.o Cawlcante de Albuqucrquc.-Antonio 
Francisco de A.lbuquerque • ilfelw. - Jmio Paulo de 
Brito Guimarêies.-,Ua>loel!oaqum• de Sou.za Lima.
Be!m-mi1W dos Santos BoCcãD F.:Uw. - Victoria, {{) 
de Agosto de 1.878--0 escrivão :nterino, Belarm,i?W 
dos Santos BoltM Fillw.-Yão >elladas com 600 réJs_ 
Yictoria, to de Agosto de :1.818.-0 escrivão intc
nno, Balcão Fillw . 

Conclusiio. 
Aos dez de Agosto do anno retro, !aço c_on~lusos 

estes :mtQs ao juiz de paz do pnme1ro dtstricto () 
cidt>d<lO Antonio A\'elino do ·Rego Barros _ Eu Be
larmino dos Sautog Dolcão Filho, ~scriYão interino 
escren. 

Conclusos . 

Julrro procedente ~ yistorin a folhas para que 
prorluza se~s devidos cff~itos, pagas as custas. En
lretrue-su o original á p:trte sem ficar (!.úpi:l..
Victol·ia, 10 rlc . .\gosto de 1878.-,{ntonio .~ve!ino 
IÚJ lkyo Barros-

Data. 

E logo no mesmo dia, mez, e auno pelo juiz de 
p~1z o cidadfio Antonio Avelino do Uego Banos me 
foi ~ado estes autos com o despacho supra- Eu 
Bel~rmino dos Santos Bolcão Fllho, esc.rivilo inte
rino escrevi_ 

Certifico que intimei :to proeurador da camar-.t 
a senten.;a supr~ e ficou sciente, e a el!e !h: entrega 
destes autos. Victoria, !O de Agosto de 1878 .-() 
e>Cl'i.vão interino,Belarmino dos Santos Bolcüo Filho. 

5. • SERIE, DOCUMENTO N. 7. 

Illm. Sr_ secret.wio d:t camara municipal da 
Victoria.-Constantino Dias Ferreira, cidadão bra
zileiro, morador nesta cidade, necessita p:tra os 
1in5 convenicnt€s. qu~ V. S _ lbe dê por certidão ao 
pe desta o lbcor, verbo 3d verhum, do o.fficio ein 

· \"ir\ude do q\Ull ordenou o Exrn. Sr _ presidente d:J 
provincia ao Sr. presidente da camam municip:Il 
'I ur. fizesse en<reg:J dos livros das acUls e mais d o, 
•·n~Hcntos rcbti\·os :1 c!dçDcs, ~rchivndcs nestn 
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carnora, cujo officio é de data de 30 de Julho do 
corrcJ!le ,anno; tnd<:i de modo C)Utl faça fé; portanto 
Pede a\. S. delenmento.-E. R. ~L 

Capitolino Gomes Ferreira Capim, secretario inte
terino dn caruar.• municip~l da cidade da Yicto· 
r ia, etc. _e!c. Certifico em virtude da petição supra, 
ser o ofticlo, de que trata a mesma pettção, do theor, 
!órma e num eira seguintes :-Palacio da presidencia 
de Pern:uulmco em 30 de Julho de i87S.-Sec•·ão ~-" 
-De uma representaç5o que o ür. Pedro da éunh:l 
Beltrlio, dirigiu-me a 27 do corrente mez, consta 
que Vm., entrando em duvida se o juiz muni
cipal do termo de Santo Antão póde proceder ao 
e:mme, requerido pelo mesmo doutor, nos livros 
das actas c documentos relati'VOS a elei çiles, archi
'Vados nessa cama r a; deelarára õquelle juiz que 
vinha dirigir-se a esta presidencia, consultando n 
respeito, depois do que satisfitzia a requísicJo do 
u~tO juiz conforme .a solução que ti 'V esse u súa du
VIda. Attendendo a represcnta~üo alludída, ordeno 
a Vm. que dê prompto cumprimento ao mandado 
expedido por aquelle juiz, pondo á disposir.ão d.,sle 
os livros e documentos supra mencionados ; e de
claro-lhe que não procede a sua duvida, ~·isto não 
se trntnr no caso vertente de attribuições da muni
cipalidade, mas da invcstigacüo de um facto que 
!nteress_a ao processo eleitoral, a eujo respeito é 
Iuqu~stionavel a competencia do poder j ndiciario. 
Deus guarde a Vm.-A.dnlplw de Bar.-os.-Sr. pre
sidente da cam;lra municipal da Yictoria.-E nailil 
mais se continha em dito officio aqui bem e fiel
mente copiado do proprio original, existente no 
arehivo da camara municipal desta cidade. ao qnol 
me reporto : dou fé. Eu ~pitolino GomcsFcrrcira 
Capim, secretario interino ilil camnra municipal, 
escrevi e me assi~no. Secretaria. da cantora muni
cipal da c i !.la de da Victoria, 26 de Outubro de :!878. 
-0 secretario interino, Ca-pitolino Gomes Ferreira 
Capim. 

ti.• SERIE, DOC!ThiENTO N. 8. 

Illm. Sr. searetario da camara municipal da ci
dade da Yictoria (Pe(namlmco).- Constantino 
Dias Ferreira, cidad5o brazileiro, morador nest:.1 
cidade, precisa, para os fins convenientes. que 
V. S., revendo o archivo da Jllma. c..1mara níuui
cipal, !he dê por cert.idiío ao pé d esta, de modo_qnc 
faça fe, o teor, verbo aà verbun&, do recibo pas
sado peJo escrivão do cível Bollarmino dos S.1ntos 
Bolc.'io, dos livros tendentes :i eleição, na occasião 
em que se razi~ o exame requerido pelo Dr. Pedro 
d:1 ~unha B~l!!ão nos J~_~esmos, sendo o exame prc
SJdJdo )Jclo Jm~ munHlipai Dr. Nlcolau Rodri~ucs 
da Cunha Lima, no dia 31 de Julho do corr'Emte 
anno. 

Outroslm, requer mais, certidão do ollicio diri-. 
:::ido pelo Sr. presidente (ou pro-presidente) desta 
Illma. c amara ao Exm. Sr .. presidente da pro"Vincia, 
conu_uumcando o procedtmento. daquelle juiz, e 
que 1a trata.r de prepnrar nove hvro, rubricando 
etc.; tudo de modo que faça fé. '. 

P. deferimento. 
E. R. lll. 

Capitulino Gomes Ferreira Capim, secretario in
terino da camara municipal da cidade da Victo
ria, ~te. , ete.-Certifico que, revendo<> nrchivo a 
meu cargo, da camara munici]lal, encontrei o ;e. 
cibo, de que trata o peticionaria, o qual é da 

fórma e teor seguintes:-Recehi do Sr. De Fran
cisco Corrêa de Queiroz Barros, secretario da ca
marn municipal, os li'Vros seg11intes: i." o de qua
lificação feita pela junta municipal , d e Sll3 pri
meira reunião; 2. • o de qualificat,ão da mesma 
JUnta, em sua segunda reunillo, ambos do anuo 
de !11!1 oitocento~ e setenta; 3. • um Jh-ro. de netas de 
ele1~ao, par:> eleJtores geraes, especiaes, juizes de 
paz e vereadores, do referido onno ; ~-· o de netas 
de eleição de lieput.,dos gcraes, l}rovinc!aes, e se
nadores do anuo de mil oilocentos e nove · 5 • 
o de actns de clei!ores p~ra. deputados uerae~ do 
~nno de mil oitocento~ setenta e dous ·" um Úvro 
de taliics dos titulas dos cidadãos votantes con
tendo quinhentos o dous talões. e um outr.{ con 
tendo cento quarenta e cineo ·talõc$ e di;ersos 
titulosem branco.-Yictoria, trinta e Úm de Julho 
d~ mil oitocentos· setenta e oito.-O escriviio do 
CIVel, Bellarmino àos Santo.ç Bolcifo. · . 

Outrosim, certifico mais que d o mesmo arcllivo 
consta ser o olftcio a que 'e refere o peticionaria 
em sua petiç~o, da fúnna e maneira seguintes:
S~cretaria ~a camara municipal da cidade da 
Vmtor,n, tnnta e um de Jul ho de mi~. o'i tocen!os 
setenta e oito.- 111m. e Exm. Sr.-Tendo eu 
dado cumJlrimento á ordem de V. Ex. em ollicío 
datado de hontem que me dirigiu, ordenando a 
entrega dos li"Vros concernen tes á eleiçilo ao Dr 
juiz municipal Nicolau Rodrigues da Cunha Lima· 
para oelles fazer-se o exame requerido pelo Dr' 
Pedro da Cunha Beltrão. e pr ovidenciando ~u de 
modo que~ _dito ~xame fosse rei to _no paço àa ea
mnra nmntctpal, as dez hovas ao diU de h oje com
Jlareeeu no_ Jogar i~icado aquelle juiz, o Dr _ 
Pedro Bel\rao, os penlos nomeados; m~j o r Mi ~uel 
·dos Anjos Alvares dos Prazere> e o escriviio de 
orphãos capitão Antonio Ludg ero da Silva Costa 
eu, o secretario da camara, e bem assim diver~aS 
pessoas gradas que assistiram ao acto, todos reu
nidos, pediu o per ito dito capitão Antonio Lud~ero 
da Silva Costa, q ue não podia fazer o exame no 
mesmo salão da camnra, porque era muito com
!JI~cado, dependente de di versos li'Vr os, e que o 
.tutz mnrcnsse outro lpgnr e outro dia· o juiz 
deferiu, c tieando o auto dó ex ame em meio de 
caminho por :~cnbar, relira-se o juiz e peritos 
lev ando os referidos liv ros e talõe~. e foram-s~ 
tendo sido c facto testemunhado por· diversas pes
~oas quulilic~ilils, CoUlo tica dito, entenden do de 
meu uever levar ao oonllecimen1o de Y. Ex. a 
oecurrcneia, como é tnistcr. 

Outrosim, communico a V. E:t. que, ·no cMo de 
não serem os referidos livros e talõos remetlidos ú 
camara, providenciarei no sentido de mandar 
abrir, rubricar novo liv ro.- Deus guarde a 
Y. Ex.-IIlm. e Exm. Sr. Dr. Adolpho déBarros 
Cavalcante de Lacerda, muito digno presidente da 
provincia.-.Tosé · Cavalcante Ferraz de Azc"Vedo 
pro-presid~nte da camara munic ipal.-Frtmcise~ 
Corrêa d e Queiroz Barros, secretario. E mais se 
não continha em dito recibo e oJllcio, os quaes 
foram por mim, fi elmente eüpiados c viio na ver
dade sem conza alguma .que duvida faça; do que 
dou f~. ~u Ca_pitulino Gomes Fcrr~ira Cap im, se
creta~JO mtermo da camara muntclpal que escrevi 
c ass1gno. 

Cidade da Victoria,-~6 de Outubro de 1878. 
O. secretario interino, Capitulino Gomes Ferr~ira 

Cap1m. ' 
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mm. Sr . secretario da eamal!l m~ieipal da. ci

dade dd Victoria. -Conswu.uno D1as Ferretra, 
eidad3o bmtileiro, mora~or nesta ~~~ad~. neees· 
s ita para os Iins con'l'ententes, gue "\i: S .. lh.e de
clare em certidão ao pé desta se e ou nao e e~aeto, 
que a prcsidencia interin~ do colle g10 ele!tornl, 
reunido na Ü!Teja do Rosano desta mesma ~·dade, 
foi occupad~ "pelo presidente da mesa parechtal ; de 
mod.o que faça fé. Pede deferimento. 

E. R. !ti. 
Yictoria, ~6 de Outubro de 1878. - Co,.$tantiM 

Dias Fen·eira. 
Declaro que ainda não estão recoinidos os 

livros. .d d 
Secretaria da carnara municipal da c1 a e 

da Vlctoria, 26 de Outub~o ~e :1.87~.-
0 steretario interino, Gapzt1.1luw Gomes 
Ferreira Capitn. 

o.• SEl\IE, oo::;mtENTO N. LO-
Ulm. Sr. Dr. juiz de direito da comarca. 
Certifique. eid01de da Victon a, i2 dt! Outubro da 

l.878.- Mwjalluiu. 
·O cidadão .-l.n~onio Ferr~ira de Mello m~rador

nesta cidade necessita para os fins conve01entes, 
que v. S. mande ao escri'l'ãO do seu earno )tle 
declare em certidão ao pé de!lta, em v ista aa h sta 
da qualificnçüo de i 876 . e~istente n o archtvo do 
juizo, o serruin te: . 

!. • Se 1o'lio de Arrudn Camara, _ Ft:ancisco Ser a· 
phioo de Freitas e Manoel de Ohve1ra Torr~ se. 
·estes 53-o elegíveis, ou como consta ·dos respecti-ç-os 
dizeres. . 

2 .. • Se Daniel Moreira da Costa, e Clementmo 
Tei~eirn de ~ral!alilães estiio qualit!eados, ·tudo de 
modo que faça ré. • 

Nestes termos, pede a V. S. defer imento. 
. E. R. M. 

Certifico que revendo as listas da qualificação 
dos votantes feita em mil oitocentos setenta e seis, 
.e existente no arehivo do Dr. juiz de direito desta 
comarca da Victori3, sobre o que pede o peticio
nario retro, cons ta que João d e Arrnda Cantar~, 
Francisco Seraphico de Freitas, e }lanoel de Oh
-veira Torres, foram considerados não elegív eis Jl<lr 
conhecimento da junta; que das .mesmas listas 
nüo consta que Duniel Moreira d a Costa, e Clemen· 
1iuo Teh:eira d e Magalb3es, estejam qualíllcados, 
existindo porem sob o numero dous mil ·seiscentos 
qunenta e oito CbmetLtino Teixeira de Guimarã~; 
n sob ·O numero mil cento e trinta .e qualro Daruel 
Ferrelrn da Costa. · . 

Inojosa varejão, Luiz d:1 Veiga Pe.•so.1 Cezar Filho, 
Chrístovão 'Vieira Ldtiio de llello , Joaquim 
Franci~co Cavalcanti Lins Filho, Francí"eo de 
Araujo L•ma, lenente fll"naeio Ferreird Guimarnes, 
Luiz Alvare.< d6 Carvalho Cezar, Cau<lido (rtlnçal· 
ves de Oliveira, Jose do" Re-,to c~v:tleanti de Al
b uquer<Jue, Luiz Guedes Corrêa Gondim, .~pitiio 
Antonio Guedes Corrêa Gondim, Joaquim Carneiro 
Guedes Cavalcanti, José .l'ranci•M do Paula Caval
canti, capi~õo Tnrgiuo Augusto de Paula Fl'cire, 
alferes Adelino Celestino de llendonça, Manoel de 
Araujo Lima, tenen1~ José Frandseo de Almeida, 
Vir;.inio Vellozo Freire. Cecilia Corr~a de Oliveira, 
~pttão Jernnymn Cavalcanti de Albu~uerque, Ja. 
n uario Alvares de Carvalho Cezar, ~'austo Freire 
f\ a Cruz Gouv.?a, tenente Joaquim Aranha l!onte· 
n egro, capitão ~lanoel do Hego Cavalcanti de A.l· 
buquerque, todos estes eleitores, e os immediatos 
Dr. Lourenço Bezerra Vieira d e Il!ello, Fr•oklirn 
Celestino de Mendo~a. Joãe Nepomuceno Er eovel, 
Sebastiãe Guedes de Vasconeel!os, João Baptista 
doRegoBoroo, Yi~nte Guedes .Monteiro, José Cor
roa de Alprim J11nior, Manoel Antonio Dourado, 
J!Iunoel Tnoma.z de Aquino Noronha, Manoel Tho
m:\z de Aquino Noronha Filho, e mais ainda os 
eleitores liber~es r.renuinos vigario Antonio l\u!ino 
Severi;mo da Cnnlia, padre Antonio Generoso Ban
deira, e João José de Souza Gomes, tendo compa
re~ld() em maioria á porta da i greja matriz ás i O 
horas .da manhã d o dia de h()je para ahi se pro
ceder :i ·organização da mesa parochial, por ser 

. este o Jogar d esignado no edital da convocação, 
.acharam a dita matriz cemadn lat~ralmente por 
nma força de linha composta d e 40 praças sob o 
commauuo do tenente do batalbãon .• i(!, de infan
teria Trist1o Florencio dos Santos e por mais um 
numero superior de botQ.ens armados de bacamarte, 
carabinas, pistolas, facões e outras ar1uas pr ohi
bidns, a mandado da policia loeal ; e por estes 
desordeiros e pela dila força foi obstada a entrada 
na ref~rida matriz, oo.de apenas pnderam pene· 
trar caJU r isco de vida alguns dos mencionados 
eleitores, sem que a maiori~ delles podesse obter 
ingresso, quér para o consistorio, quér para o 
corpo da mesma igreja malriz , porque até as 
portas í nrernasda mesmatin/lam soldados de bavo· 
netas caladas em atLitnd e de ferir a quem 
pr etendesse entrar, consentindo apenas entrar no 
oorpo da i!freja alguns eleitores do terço perteu
centes á politíca liber.U, e o Dr. juiz muni&ipal, 
que :1 custo o pôde aonseguir, sendo depois agar· 
rado pelos desordeiros, ·que o procuraram arras· 
tar para fóra, e a quem prete!lderam e tentaram 
oJrender com cacetes c r:~.tas, sem o conseguirem 
llQr terem sido obstados por dons liberoes e algnns 

. conservadores, que com risco de vida puderam 

O referido é verdade, dou fé . Victoria, il! de 
Outubro de 18i8.~ O escrivão do jury, &lartnitw 
.<~<;$ Santm /Jil/i;ào Fillw. 

cnt1·ar no re~into em numero de tres-Dr. Maxi
minno José de Inojosa Varejão, Virginío Velloso. 
·FTeire e FTanklim Celesl.ino de Mendonça ; e, em 
seguida tendo·se travado uma dlscussiio caloros3, 
na qual o Dr. juiz municipal referido e o Dr. fno· 

, G.• SERIE, DOCUM&'ffO N. L 
·Os cidaaãos L uh da "Vei!!:l Pessoa Cezar, segundo 

juiz t1e .paz em exercieio 'iio t. o distrieto da fre
guezia de Nossa Senhora do Desterro do Itambé, 
~ quem por direito competia presidir a org;~nização 
da m esa parochial por se ~ehar ausente e impe
did(l o 1. • juiz de paz do mesmo districto, Dr. JQ:I
quim 'Froneiseo Canlcanti Lins, major Joaquim 
Monteiro Guedes Gondim, Dr. Max.imiano José d e 

· josa Varejão mostravam a illegalidade de seme
lhante procedimento Jl()r parte da paliei~ , procu
rando obter do delegado e subdelegado, que se 
achavam alli, .a r etirada quér da força, quér 
daq uelles capangas, nada puderam conseguir no 
sentido de restabelecer a ordem e o imperlo da lei, 
o qu~ tambem não pUde cou.oeguir o proprio vi!!a
rio, :tpet.'lr de ter hberal e digno de. toda consi'àe· 
roção, o qual entrando depois do referido ataque 
ã pessoa do referido juiz municipal e ven do que 
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Prof.etlto. 
era impossível obler que houYesse uma eleição 
livre e sem derramamento de sangue e muitas 
victimas, reprovou com ~d~ energia aquellas vio
lenci:ts por parte da pohc!a e de homens, que se 
dizem liberaes. Depois do' que, querendo lambem 
o Dr _ juiz de direito da comarC3 penetrar na matriz 
-pnvn ver ll'l r estabelecia a ordem, ll>e foi vedada 
Ig ualmente a entrada, e só. o pôde coD>!!f,'Uir, 
quando o subdelegado e referido tenente man· 
daram os ;;oldados deixar ~utrar, o qual juiz de 
direito por sua vez tambem nada póde con.<eg uir 
no senlldo de fazer valer as prescripções da lei c 
o r e;;tnbelecimento da ordem pelo que se retirou. 
Em vista de tudo isto, não sendo absolutamente 
possível conoorrerem com seus votos para organi· 
: ação da mesa os cidtldão, signatat·ios deste pro
testo, por serem baldados todos os recursos legaes, 
que em pregaram para entrar para o Jogar em que 
se devia proceder á eleição, prote;;taram solem
n emente contra 1aes v!olenciM e obstacnlos, que 
constituíam força maior, attenta 11 ousadia da po
llela e daqllelles desordeiros armados, que com 
gritos amearavam ~os eidadiiils sigoatarios d~e 
protesto, que quizessem to~ar p~rte na organt
saçiio d~ m~a. que o terço liberal ta fazer. Então, 
annal, o dito juiz de paz reconhecendo _a impossi
bilidade de ter logar a r eunião na ID!ltm., de con
formidade com o art. 5.0, § 2." das ins trueções re
gulamentare~, que bllí~rnmcom o decreto n.0 609i 
de l~ d e Janeiro de t8i6 para execução da lei 
n .' ~G7õ de !!O de Outubro de 1875, dedarou em 
alta5 vozes que acompanhava a maioriu dos elei· 
teres em seu protes to, e por causa do obstaculo 
invencível por parte da policia e dos h omens do 
governo designava . de novo a casa da camara 
municipal des~ villa pnra se proceder á organiza· 
ção legal da mesa paroebial ~ bem nssim á ~loiç-Xo 
que deve ter começo no dia 5 do corrente, e 
depois disto se retiraram todos parn " easa da 
camara lliUuicípal, onde toí lavrado e assigo ado 
o presente protesto. Paço da eamara mu ni
cipal , !! de Agosto de Hl78. - Luiz da Vei!l"~ 
Pessõa Cesar_/!. o juiz d e poz em exerc.ício.-Vignrlo 
Antonio Ruuno Severiano da Cunba .-padr~ An
tonio Generoso &ndeira.-Lu:: Alnre; de C;tr
valbo Cesar .-Joaquim Carneiro Guedes Caval
cante:-Targino Augusto de l'anlaFreire.-Fansto 
Freire da Cruz Gouvêa.-Joaquim Francisco Ca
valcante Lins .-Christovilo Vieirn Leitão de Mello. 
-Luiz da Veiga. PessOa Cezar Filho.-JanuarJo , 
Alv:>res Carralho Cezar .- Luiz Guedes Corrêa 
~ndin.-I:;naeio Ferreira Guimarães.-loaquim 
.Monteiro GuedeS Gondin.-José do Rel:o Cavai· 
cante de · .Albuquerque.-Lourenço Bezerra Vieira 
Mello.-Jeronymo Cavalcante de AJbuquerque . 
Adelino Celestino de ~!endonça. -José Francisco 
de Paula Cavalcante d e Al::mqucrqne.-João J osé 
do SoUZ3 Gomeo.-Frank Hn: Celestino de :&Ien· 
donça.- Antonio Guedes Corroa Godim - Joa
quim Prnncisco Cavalcante Lins Filho.-João Ne· 
ponmcenú Escord. - Manuel Antonio Dourndo 
Borba.-loaqoim Arantes Montenegro .-Sebastifio 
Guedes Yasconcellos.-cecilio Corrêa de Oliveiu 
Andrade.-Iolio Baptista do Rego Borba .-Mmnel 
do Rego Cavalcante · de Albuquerque -Manuel 
Thomé de Aquino Novo.-Yirgiuio Velloso Franco. 
-José Cor !'<ia . de · Aquino Junior.- Manuel de 
Araujo Lima.-Vi~nte Guedes :Monteir<>:-Manuel 
Bruno de Aquino de Norouba Filbo.-José Frao.· 
cisco de Alrneida.-Maximiano José de Inojosa 
Yasconeellos.-Candido Gonçalves de Oliveira. 

A mesa da assemblén parocbial da freguezia dé 
N. S. do Desterro do It:unbc, :~baixo assi?nada, 
tendo procedido b()ntem á L • e ! . • cbamaaas ·dos 
votantes <111 paroahia e não ba ven do recebido res
posta dos dons ollicios, que dirl:riro, um ao dele
gado e outro ao tenente-commandanl? da força de 
linha dcsl8eadanesta villa, e nos q~es requlsilãra 
dez praças para g aardar a nrna, e havendo por isso 
tomado n delibeT3ção de tel-a debaixo de sua im
media ta iospecçã<~ e gWJ.rda com o auxilio de mui· 
tos eidadãos ·que tinham legitimo interesse ~m não 

·deixar ser violad~ a dita urn~. qne se achava 
d entro de um cofre de tres·ebaves, teve a desven
tura de ser cxpellida corn os mais cidadãos que 
estavam no paço da eamarn, por meio da mais des
eommunal violeneia empregada por uma fo r<)n de 
linha commandada por um sargento e secundtldQ 
por um g t U[l() de· desordeiros, armados de ma
chados, pistolas e outros instr umen tos de destrui
ção e armas prohibidas; grupo este que, teodo pe
netrado por uma porta que I h·e foi aberta {IOr esse 
com mandante, em vista de um bí!hete que viera 
da casa do bacharel José Tavares da Cunha ~Jello. 
IJUebrou á golpes de m achados o refer-ido cofre ; e~ 
as dez horas eom~reccndo de novo :1. mesma mesa 
ante a dita casa da camara para j)roseguir em seus 
trabalhos e providenciar na fórma da .lei, foi no
vamente repellida pela mencionada for 0a ; pelo 
que a mesa, perante muitos cidadãos que a acom
pauhár~. protestá r-a contra semelhante ·procedi
mento violento por parte da fOfÇ'l publica e man
dado da policia, e designar:~ a 1greja de N. S. do 
Dester ro, por ser a mais prox:hna dosta villa, pam· 
nella se recomeçar a eleição amanh5 pelos dez 
horas; o que íez publicar na fórma da lei, man
dando tomar por termo o presente protesto1 para 
os fins convenientes, o qual foi assignaao por 
todos os membros da mesa.- Jlambé, 6 de Agosto 
de 1878.-Ma~iano José Inojosa Varejão, José 
do Rego Cavalcante de Albuquerque, Luiz da 
Veiga J:lessô(l ~r Filllo,loian.oe\ dll Arau jo Lima, 
Chrtstovão Vieira Leitão de Mello. 

6.• SEIUE , DOCUMENTO N. 3. 

Illm. Sr. juiz municipal do lbmbé. 
O bacbarel Jlfuim.iano Jos~ de Inojósa Varejiio 

precisa, para fim j nsto, que V. S. se digne de 
m:ntdtlr que o. escr ivão do geral lhe eertllique: 
L o si, no dia seis de Agosto ul timo, foi pelo sup
plicante requerido a es~e j u izo que p rocedesse tl 
corpo de delicto aos fragmentos do ct'fre e da nrJl!l 
que estava o o eentro do paço da cama~a. mun!· 
cipal destà vi lia com 'IS cedolas da ele1çao -prt
maria que, na ve~pera, tinha t ido começo n esse
lagar, e em outros <tuaesquer objectos da mesma 
camara que tambem ti>essem sido damnificados 
por um grupo de desorderros, armados de ma
chados e outros lru;trnmentos que, com :dorça 
publica e a millldado das autor idades policiaes, in
vadira.m-n>a; 2.0 fj ual o motivo porque não se 
pôde }lroceder a corpo de delicio naquelles obje" 
ctos ;· 3. o si de seu protocolo de audienclas e de 
nmros papeis do tartorio consw. gue as autoridade, 
judieiarlas deixaram de dar audíencias n a casa da 
camara desde o dia seis de Agosto até o dia onze 
de Setembro ·do corrente anno e, na aiD.rmativas 
qual o motivo porque isto se deu, até esse ~ia em 



Câmara dos Dept..t:ados · I mp-essa em 23/0112015 17:31 . Página 31 de 84 

-1.60 Sessão em 2~ de Dezembro de -1878. 

que, ::1' requerimento do 1>rocurodor da mesma 
ea.rnara, foi ellu aberta judicialmente. ~rromb~n
do-se uma de )SU." portas. Nestes ter"mos pe.de a 
V. S. déferintento. E. R. M. 

Com" requer. ItambJ, 3 de Outubro de i8i8.
Cavakanti. 

Certili~o ,10 primeiro item qua em meu curtorio 
llxiste ·uma peti~.ão d o supp!icaute un qu~l rertucreu 
-o corpo de de! icto •lo que trot.' a presente petição 
e na fór111n ncll~ descri pia; ao "'lgundo que de;· 
pachadn :1 petição c c-omparecendo o Dr. juiz 
municipal , eommig-o escriYão e peritos no
meados. ;\ frente d., casn da c.amara ali i em torno 
desta eilava postada uma forca do Hnh", cujo 
CQmmandanto declarou que p .. r ordem superior 
n:io consemia i;ue pcssoa.ni::um~ entrasse nella, 
n:io obstante hnvm· eu c:;crivão manilest~do o fim 
da ida do jut. c dos t·cf~ridos funcei~uoriD<l :íquelle 
lognr; pelo qu~ <leixou·s~ de proceder ao corpo 
de delicto requerido; ao terceiro, finalmente, que 
dos protocolos das audicnclus dos juizo~ de ilíreito e 
municipal consu por umn certidõo> nclles bnead~ 
a mandatlo dos ditos jui~es, que deixou de l.uiver 
audieneias na rli t:~ c;~sa da camara dur~nte o cs· 
paço de tempo de que tr~tn ~ste it<}m. por se con
servar ella fechada c haver o portelr'o da mesma 
declarado nos ditos jui~. que a fort.n pnbllea 
~i nlla condu.zido as ch:~vcs da referida cilsa da ca· 
mnra, a quru só foi aberta judicinlrueme no dia 
onze do mez de :Setembro do corrente anno tt rc

..querimr.nto do procurodor d~ mesn1a ca1n~ra, como 
coust:t da respectivo. petiçiio taml;em existente uo 
c.~torio, do (l_Ue tudo dou fé. lt~mbó. 3 de Ou
tubro de :!818. - O eseriv-Jo ger:tl, F·l'a>tCi$Co de 
.Araujo Lima. 

6. • SERIE, DOCmiENl'O N'. 6. . 

. Illm. Sr. juiz de direito de IrnmM.-{) bacharel 
Max!utiano J~ de Inqjosa. Y::~rejão precisa, t~nra 
1hu JUSto, que 'i . S. se strva mandnr que o ·e3crt ção 
-do jury lbc certifique: i.• si. dc$de o dia 6 de 
J\g~sto do .corrente ~llt:J-0 ntó o di_n U de Setembro 
ultimo, dCJxou es~e. Jutzo de dnr audicucia na cnsa 
da _C:lmnra rnUJ;!ICtpal c, na amrmativa. qual o 
mot1vo porque nao püdc dal-ns nlli durnnté aquelle 
esiJ3ço de tempo: 2. • si por este juizo foi coll\·o· 
cada 11 tcrceir-J sessão do jury no correr do mcz 
-de Ago&to ~ deste rnes'!lo anuo, e, na affirmativn. 
qual a razuo porque nao so proct!dCil ao sorroio no 
,Qia df!SI:illndo para t'S!fl lim; devendo o escrivãv 
espectlicnr c.sse dta . ::\estes terntos . 

P. a V. S. deferimento 
E . R. M. 

Dii-sc.- Itambé. 25 de Novembro de !8i8.-
·Cacalcenti. ' 
. João Josô de Cnpislr~no , e'scriviio interino do 
JUTY da comarca do Itambe da província de Per
nambUC<l, em_ vtrtnde da lei, etc. 

E!Jl curupnmento ao dllspacho na t>etiçiio retro. 
cent co, quani5J a? pr imeiro item, que no J;>rotO:. 
eollo das aud1ene~:!s do Dr. jui%. de diret :o da 
eomarca !' folhas ,oo v., exis~ nmJ certidiio do 
~eor segum~c :-Ccrtifico que, tendo comparecido 

.;~ _bora destgnada para a audieneia o Dr juiz de 
d•reJ~ -da COD?a!~ João Francisco da Sil;a Dra";t 
eo~mtl!O esertvao mterino do jurv, e 0 porteir o "dó 
audttor Jo ~!anoel Gomes de l~Õura, á casa da 
<:amara, ahi perante o mesmo J UIZ c de mim es-

crh·ão e d~s cseri-.ucs comp:mhciros e do meneio· 
nad?. porLe•ro da cat?lilm mwúcipal Salustia·no Gomes 
da: .-sd·ca,dJgo,porlerro do autidorio.foi dito pelo por· 
t~tro da cam:tra utunicipal Salustiano Gome,; da 
Srh•a, que ~ii_o fodia abrir a porta dn casa da 
camara mumctpa , por ter a rorr.a qu~ coroou a 
ditft ~sa, no día 6 dil corrente pelao; 5 hor:1s da 
n!aul1u por _ordem do delc~ado de policio desta 
..,., !la, c~ondm td~ a chave da mesma, a qual ~tci esta 
~~!-" nuo lltc _for cntrc~c, pelo que o mesmo Dr. 
JUIZ de drreti.O ordcoou a lllim <'SCl'i>•ão e mais 
c~crl\•ães ~OmJ!anhciros, que no cartorio do Ubel· 
lt~o ArnOJO Lima, consignasse no protocollo. da 
nudwncw o refer1~0 pelo l)Ortei.ro da c~mar" do que 
parn constar lavret n presente que assi"nou o juiz· 
do que tudo d?U fé. I~1mbé, 8 de' A::\'O$to de 1Sí8: 

Eu João Jose do Cnp1sn·ano, Escrivão interino do 
Jury, o escrevi. s'ilva Brng·a. 

E n~dn mais conltnlm na dita eertidiio ~•J.Ui 
tra~scr•p_t:!; devendo ucrcscentar que peln mesma 
raza? dctxou de dar audieucia o doulor Juiz de 
diretto ntl mesma casa da camara ate o dia onze 
de Selem~''? (Jroxit?tO_ fllldo : uo segundo item que 
o do~to1· Jll:IZ de dtrerto d a comarca Jo~o Francisco 
da StiYa llrago, convocou a terceirn sessão elo jurv 
para ter loga.r o sorteio no di3 dez de Agosto do 
corrente_ ~uno, ruas nesse dia coolparecendo o 
mesmo JUiz eommigo escrivão e o :tdjnnto do 
pr~motor j)Ul>líco ~ e:o;:erci_cio pleno da promo
tona Baldomo Amando Frctre, ~inda estava fe 
chnd~ a dita c:tsa dn. camara, G sendo chauwdo o · 
portetro da mesma., declarou este o que já consta 

-da. resposta dada ao item preecdente e isto mesmo 
mandou o dito juiz certífic:tr no li~ro do sorteio, 
afim do eons~tr a todo _tempo, e ao qual me re
porto e doi:!_ fc.-ltàmbc, 2'l de Novenuro de 1878. 
--:- O escrivao interino do jnry, João José de Ca· 
ptstJ-mw. 

6.' SEruE, DOCUMENTO N. 5. 

N. 3.- Illm. rever_endissimo vigario d~ S. Vicen
!2·-0 bacharel Mruwn:~no Jose àe InoJoz:>. Yare
.1'!0, a bem de s~u dtr~1to , requer a V. S. que se 
d•gne de auestar em C e paro c !lo: 

!. • ~i, no dia dous de Agosto ul\ imo, a maioria 
dos elcllores e stlpplenles desta fre"Uezia em com
P"nhia do primeiro juiz de pnz dn "nles!lla. )lanoel 
C_a !!rol de Mello ç_avalcante, a quem competia pm
>~>"<~r n organ,~aç:~o da mesa_ p_arochial se dirigi
ram, pelas iO horas tla muulm, u ma\1'1z .• nella uiio 
pü<lcram penetrar pelo obstaculo invencível que 
encontrar~m por parte de uma mui tidão conside
ravel de homens armatlos, que estavam postados a 
rreatc em ~orno deUa, por ordem do dele~do de 
pohcta, Lu1z C1rlos de Araujo Pereira Palm:~, para 
lmpcdn· qne nella tivessem ingresso o referido juiz 
tle pat com os eleilorcs que o acompanhassem: 2. • 
st, em vu·~ude do referido f?bstaculo o di tn j uiz 
de_paz dest;;nou a casa derestdenciade V . S-t>ara 
ah•. ter logar ~ organização da meS:l c os mais t'rn· 
bai•!OS da elet~ão e si elfectiv~mente ohi foi or
g:mtzada a predita mesa paroebial ; 3." si é certo 
que, não t>odcndo esta cfur começo á elei~ão na
casa de Y. S. quér pelo receio de serem nhi per· 
turbadas pela policia, quér por estar V. S. in
commodado, foi desi~na<la a ca.sa de vi v-enda do 
engenho Aia:;ôa d'Antas para no dia seJ:!uinll) 6 de 
A:;osto, ter principio a referida eleição c sÕ lhe 
con,:ta IJUe ~na foi ~lli feita sem oecorrer incidente 
ulgum em YI.Stn do prestigio da dano do mencionado 
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en:1:enho; '<-• $e s:~be que falleeet'a- o seu pnro- toYüo Yicirn. Leitão de ~rello, e José do neg:o C:l· 
ehiano, José de Barralt l'ereira de Andr~de, no v aleante de Albuquerque eonforme a ultima acla
principio do corrente anno, e na affirmatlva qual c mnis os livros do talão da parochia dt• S. Yicemé 
era a sua idode, e•tado e re~idencia; 5.• se hn Msta c o lino jlara o lançamento das actas cies~a m~sma 
freguczia um filho il~ssc José de llarros, que até paroehin no qual estão l:tncadas a> acta~ da ultima 
a morte aesse (seu pai) se assignaYa c era eo'nhe· elciç~o lH'im_ari:o, 'cndo os· membros da mesa pa· 
ciao pelo nome de José de Barro• Pere-ira ~e .-l.u- rochwl t!all t - João do Reg-o Cavalcante de Albu· 
dradc Janior. (luer•lne- presiilento; e mesa rio" SeraOm Ancelmo 

Nest•:s termos ped·~ a V. S. deferimento.- l;,~rei ra de Lucena, Hufino Yiéira da Cunha· ·Tar· 
E. R. ~L-S. Vicente, 2i de NoYemhro de 1.878.- ~·inv C" lmtl de Uello, e Joaquim Francisco do Re" O 
Maximiano José de Inojo;;;a Va.·rjuo. Cavnlc;~nte , sendo ~u" dilo> li nos v iem 111 p a';,a 

.-\.ttesto ao L• item affirmati\·amente JIOI' ter siJo es ta ~eeretaria por mtermedio do presidente d a 
put.lico c notorio nesta Jlovoaoão o que nelle se comara acomJlanhod?s de officios da remessa assig
alle~•-•, não sentlo t...-stemunha ocular porque dei · na~os pelos stct:et.,r•os_ <las referidos nw.os pnro
xci jlOr incommodo de saude, de fazP.r parte <la clua~s; c_ maiS a!llda fm recolludo o !in-o da eleição 

. m~ioria dita; :io2 .0 e 3. •, lambem attesto amrmati- SCC)lDdana nl tin!amente procedida n o colleg io 
va:nente, 5cndo que, quaulo a ultima parte do 3" · elcltot:al desta vula ,_ sendo memb:-os da mesa d o 
item, nffirmo por informações de pessoas fl ded ig· coiiCJXIO o Dr. Joaqmm Fraociseo Cwalcru.tc T.in>, 
nas, visto q ue pelo impedimento já àito nr.o pude tn·esil!.enle, l\fanoel de Araujo Lmta e José Fran· 
ir ao en::cnho Alagõa d'Anta; ao !•.• quo I oro de CJ>CO de Pa!!-la C:i''to,l~nte de Albuquerque, ~ecre
Barros Pcroit·a de Andrade fa lleeen JlO dia ~6 o\~ ttmos, Adehno Chr•s?no de ~lendoro ~.a e Lu i'- da 
Junho do con·cnte anuo, era t·esidenlll em seu eu- Vet~'ll Pes>oa Cezar Ftlho cxcrntadores ; :,o terceiro 
"enho Palma desta rreguezia, onde falleeeu; ~-• que_ a respost.1 deste se acha inclui da n a resposta 
Bnalmentc, <rue ha nesta freg nezia r esidindo no do 1tçm _P~ecedento' ; "? •1u~rto finalmente que o 
dito engenho, um filho do 10esmo finado que $C tercctro JU<z •ll• 11nz de :>. VIcente foi o nnico que 
assigna c.om o nomo dQ José 113 Barros P~reira de dirigiu a cs!3 c~mara um ollicio J'Cquisitando a 
Andrade J unior, isto c;, assignou-se du ran te a exis- r cme,;._<a do livro das ac~s e mais papeis relativos á 
tencia de seu finado pai, o supra dito Josú de ~l eiçiio Que so ia proceder em~ S. Vicente - mas 
Barr os . l'ud•> affirmo em fé de par<icho.-Fregue- niio lho foram fornecidos por já terem sido anterior 
zia de S. Vicent<l ~2 de Novemb;·o de ·1878.-Vi· mente no primeiro juiz de poz dafJtte!l" fre
gario -•11ulri Purcn•o de A.1·aujo Pereira. r;nezia t"!nente 1-rnnoel GaiJrnl de ~Idlo r.anlc.1nte, 

6.> SERIE, DOCmlE:-<TO N. 6. 

Illm. Sr. presiuenle da c.•mara municipal de 
Itnmb<i.-José l'ranciseo d' Almeida, a bem de s~u 
direito e da justiça requer a V. S. que se dig-ne de 
mandttr qu~ o s~crctario ola camnra lhe cerl!Oque: 
i .• se já foram recol11 idos no arcbivo dcsLa o 
livro ou caolcruo dns actas das ullirnas olelç~os 
primaria c sceundarin que om dUJJJicnt., fing·irnm 
ter feito os libcrPCs ueste munieJpio; 2.• quaes são 
os livros que se acham recolhidos lendentes :~s 
referidas oleiçüns, especific:mcl.:. quacs forMo os 
membros tlns mcs.1s parochiacs <(ue os r~meller:~m: 
3.• portJUO mesas parochiacs fnram. enviados :i 
cam•ra o• lh•ros de talões quo sen·ir:un para .a 
vcriliea~':io do identidade dos vot•ntes; ~-· linnt
monte se ll(lr tmrcc dos libcrnes fornm rcquisitndos 
:i ~mara ess"~ livros de talão pnrn o processo elei
tor~! q ue >iullll~rnm fn~er os mesmos liberacos. 
Nest.cs termos, pede n V. S. •leferimento.- Esporo 
recober mcrce.-IL1mbé. ~~ de Novembro de i878. 
-Josi Francisco tV Almeiila.-Como requer : Ilrun bé, 
!i ole ~ovembro de 1878.-Inojóza Y·<Wej dO. 

CertifiCo ao primeiro item q ue :i estn secretaria 
ainda não foi recolhido livro ou c.1deruo d~s actos 
d~s U:ltimas eleições - primaria c secundnrin 
-que se diz terem feito em dupl icata· os libc· 
raes deste onuuicipio ; ao segundo que foram 

. entregues nesta secretaria e se acb:un no res
pecti'l"o 8rchi...-o : os liv ros de talão retirant<s nos 
votantrs da fregu~zi~ de Noss:1 Senilorn do Des
terro de Italllb<i, o I ivro das aetas da eleiÇtio pri· 
mariu desta parochia na qual foi lançado a ultima 
eleição procedida em Agosto deste anno, sendo 
os membros da mesa parochial que nella !une· 
cionaram o Dr; Maximiano José de Inojóza Varejão 
eomo presidente, e mesarios ~anoel de Araujo 
Llma, Luiz da Veiga Pessoa Cezar Filho, Cllris· 

.1. il.-ro:.ro L 

ts to mesmo se fez constnr por omcio d irigida 30 
dito terceiro jui~ de paz, declarando-se ,, este que 
os requisitasse do prím ~ira juiz de paz. E nada 
mais tenho a certilicm em v ist a dos itens <l esta 
petiç5o_ e doJ que consta no nrchivo desta camar~ : 
dou r~. 

Secretoria da camara municipal do rui~hé 95 
de No,·embro de :1878.-0 secrotario da camarn, 
Franlililll Celestino de Mendollr.a . · 

G.> SERrE, DOCL'liENTO :N. 7. 

Illm. Sr. presidente da caroara municipal tlo 
ltnmbé. 

J osé Francisco de Almeida a beul d~ seu direito 
e da justi~a, r equer n V. S., que se di~:ne de 
mondar <IUC o secretario da cam~rn lhe ecríifi:jue : 
i.• quantas <tualilicacões j:i fornm feitas neste mu
uici[liO de conrormidi.de com • I~i n. • %o7ii de ~O 
iie Outubro de i8/5 ; 2.• em que d~ta foram ter· 
miuadcs os tra~lhos da j unta municipal dcst:l 
comarca relati\'OS á ult.irua qual; ficn~o feita na 
f<>rm~ d.1 eitada lei : ;J.• se nessa ultima q ualificação 
se acham quahflcados os cidad5os, Urbano da Silva 
Pereira de Andrade. Simão Velho Pet·eira Barboza 
Sobrinho , José de· Barros Pereira de Andrade 
Junioo·,, José Francísoo de llqra••s Vasconcellos, 
M•noel Gomes d" Andr:ode Guerra, Manoel Satur
o i no de Brito e José de Barros Pereira de Andrade ; 
4..0 na affirmati va quaes os dizeres relat ivos a ca!b 
um dos quntro q•ta!ifir,ados inclusi>·e o numero 
de orden1 . da qnnlificação, tudo ent termos que 
faça fé. Nestes termos- Pede a V. S. deferi· 
mcato.-Espero receber merce.-Itambé, :U de 
Novembro de i8i8.- Jose Fran.ci.<co de .-tn.drad<·. 
-como requer. Itambo\ 2i de Novembro de !.878. 
- Incjàsa Vurejtüf. . 

Certifico <ru.•nto ao primeiro item que neEte 
município apenas se fez uma qrulli!icaçiio de con-
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formidade com :1 lei n.' 267:> dó :o de.Outuhro de 
i8í5 eonformc eonst<t do livro d~s. ~elas da junta 
municipal desta. comarca e do de <\Ualiliça,ão 
de voWntes · ~o :Seg-undo que dos mes;mos hYNS 
con>ta que os traballlos d,, junta municipal. re
latiyos n es~a. unicn qu.alificaç:w fci ta nn f6nn~t 
da citada l~í, foram terminadas no dia ~5 de 
Set~mbro de 1876, segundo o lhTo das ~ct<1s rnen-
cionado : ao terceiro que nessa unie~ c ul rima 
qu~li(Ic:tção não ~e acha;H inciLlidos os n.tnnes ~o~ 
.seguintes individuos de que tt·a!a e!õ'te it"Clll~ 1~to 
é, n•o estão <lU~lifit:ldas Simão Velho Pet·eirn Borba 
Sobrinilo, nelll Jose de Bon·os Pereira uc An
drade J m>ior, nem Io~é Fr~ncisco de Moraes 
Yasconcellos. nem ~l!lnocl Gomes de Andrade 
Guer;·a .: ao· quarto qu~ na daa qualillcação se 
acham qualificados os outros cidadüos mencionados 
no it~m pveccden\e con1 {>3 Uile\·c.s s~guinte::.: 
Urbano da Siln Pt"eit-.1 de Andrade con1 o numero 
tle Drdem 95 úa ft·egnez!a. de S. Yícente, com 
'!.í aunos de idarl.e, cas::tdo, a:;ríeulLor. sem s.abtH' 
ler. filho de José de~ Barros l'ere.ira tlc Andrade 
rc.sidctll.e no quartllirão l'alnta de piuma e com 
renda de ~OD;$000 e não clcgil·cl; José de B:•rros 
Pereira de Antlrade colll o 11 umero de ordetn 
i1ii da J"rcguezi3 de S. Yicente, colll idade de 
58 annos, ca<ado, a~ricnltor. >ahcndo ler, filho 
de Jo"o de Andr:lde' Lima de AZ·3YeJo re<id,nle 
no quart~irão r:l~· Piunl!L, com rend~l de 1i,QQ~üOQ 
e elegível; e )!anoel Salurnino de llrito com o 
numero 4.~ da freguczi:l de ttumb~_, com a idade 
de 35 3nno;. easado. artist.1, não sabeJldo ler, filho 
de Manoel Fmncisco da Cnu:, re>iden.te no quar
t eiriio de Conn1 t!lng-n colll MO;}OOO de renda, nTio 
ele; i\·eJ. E nada mni:; en1 Yis!a do:ii }tens e dos 
linos ll!encionados a qne me repor to e dou f <l. 
Secretario dn t~mara municipal à o It:nnlHl. ~~ de. 
!\O<'<' lJ1iJrO de l878.- Ü secretario da camara 
Franklin Cclesth;o de ;1/e,;donfa. ' 

u." :3ElUE, DOCUME~TO N. 8. 

f8i8.- 1oiw de direi lo.-Autumueato de um~ 
pcli~Jio tlc .i n>li\íta':'lO llo Ur. )bxhuiono losé de 
lnojo.:w Ya.rcj;lo.-0 escn\·ã(~, Araujo Lima. 

.Anno do Xt'I:S~·im~~ nto de Xosso Se:,nhor Jesu s 
Chti~ t:t de mil oitur·e;ttü:5 s~..·teut:l e oito, ~10s yinl.c 
tre:; di:;:-; do 1uez dt~ :\ü \:embro ilo <li to a uno, ue:s ta 
vi!IJ t.k I!~WI!Jf~ d;, prv\·inri\1 de 1\~rn:l.mbaco, em. 
m~u cartorio ~mtúo u pr~p.:1ro lltJdit;:in QUú adi:lnte 
$C se::ue, ~o que Jlarn c.onsta1· f:1ço l:>tc autoamcuto. 
Eu Franc1sco de Ar.:tnJo Lin1a e.scriY5ú o cscfeYi. 

Illm . Sr. juiz <lc> dirdto l!o It~mbé. 

O bacharel ll3ximian.o Sus<Í d~ 111ojúl<\ Varej~o 
a hem dg seu dimi~o e dpjustiç3, quer ju>tiliea; 
perante· V. S. o.:;; SE>-gumtcs I1Pas : 

i .' fJue, no di~ pri111ciro de Agosto ultimo, o 
coronel Erüe>to Justiniano d~ Silva Freire entro11 
nesto v i lia, acomp•nhado de n1ai' tle cem homens 
armaUos de. ~=..camartes, pistolas~ r.,(·ões e outraS 
armas prolutud"s, e d'entre eiles :llguns cl·imi
nos~s, e que~ no me::-::mo di.a á n oite, v:er.a tantbem. 
mmt~ gellte. armatla dos en, enhos-Cachocira. 
Gualnrahn e d·outros-JlCrtenccntes a cidndãos que 
se dizen11iooracs. 

2 .0 liUe, U.3.<J_Uell::.t noit~, css~s liQmeus :"~ssüu. 
a~mados, d(,p01otle bay ,:rem percnrritlo as r uas dn 
vdla ~olLando g nlus, to:~j:Jr.ouJ differenli3s posições~ 
-e mm~ tard.~ C\!l'Cnr ::ml a m~triz. e n c~a da. camara 

municipal .-!esta localiJ:,de eom m :m ifesl:t ncrruies
ccncià das autoridade< policbes . 

3.• qu~, no 1ia •<lguin\c pe\~ m~nb~, um~ força 
1le lin h3 d~ m:1is d e 40 pt•uças sub o co1nman~o do 
tenente Trist:ão Flor~ncio dos Santos,. depois de 
dh.·er:Sa:; manobras nas rua.::- da v illn, fõra r~força.r 
o cerc.o d~ igr..ja 1M triz, afim d e não consentir que 
nella pcnrtras>e P<'s>oa alg:unw sem o nl em expressa 
do d~Jeg:,<J.o ou do suhde!eg.,do . 

!1.' que. :is dez horas ili1 manltií desse dia-dous 
de Agosto-,o scgnr.do juiz de zwz Luiz da Y~i"'a 
I>es.sàt:t C~zar, compareceu ;:l porta da dita m:ufiz 
com a maioria dos cleitor<!s o suDplentcs, e "l'enas 
pôde entrar para um dos corredores dcHa com 
alguns dos que o aeompanlwvmn ; mas não pode
ra.nl d·.1hi passar JJn;-a o corpo dn Ig-reja. c nêm para 
o cousistorio, pot·que já ha..to soldad o> de baion~
ta<. caladas ~<11 t •Jd;tS as portas interiores em :l.tti . 
tude tle fc:·ü· ~ quem que1· que, s~m ortlem das 
t\Utt)ridades polidnesl pretendesse ali i penetrar . 

5 .• q ue. stmdo o douiOI' juiz municipal Lourc11Ço 
Bc7:err~ Yieira. de Mello, u m dos Stlpplentes d e 
e!ettores que entrou com o referido j uiz de •,az para 
um elos co!'redores 113 matriz, obteve do subdclc,.,.ado 
Joaquim Candido" p~rmissão de passar para o corpo 
destil~ onde e;<;t;:~v.am o mesmo subdcleg:ldo, o te
nente Trist~o-conm1and~nte da ·dita forca de 
ltnlla-c mms al~llns c!eilol·cs do ter0o c muitog ca
pangas destes; nla<, apenas o dito j u iz começou a 
cx_probar aqncll~ procedc1: violen~o do força p u
bl!cn .c. das autoridades pohciaes, fm agarrad o ]Jelos 
r e fen d<Js capangas, que o p rocura1'am arras Lar para 
fura do wmplo,-d:in.do grll<l• de-fóra, fór~-e ten
taudr. um dollcs feril-o até eom u mn raca e outro 
otfetulel-o com um caeete: o que n 5o le-.araro a 
elf·~ i Lo yela eU<'r:;ica opposiçóio q u e enconlraram em 
dous hl1crnes de melhores senlimeutos c de al~uns · 
conservadores f!Lte, com risco de yida., pod.crnffi pe
n etmr ate al!i . 

6.' que o predito juiz de paz , tendo procurado 
p~:s~1 r para o c(tn :;:i~ tod o, lhe foi isto ,redado por 
u m dos que es\:l l'am poslado~ na escada, 11 qual, 
com um~ faca ~ 111 punha, llte d1sse q uc se tentasse 
~uh ir:: lh~ delt.'\ria os int<;~tinos \\baixo'. 

7. o qué~ d~~twis do intrresso do Dr. juiz lllun h!-ipal 
J>;lra o corpo d:1 matriz. tendo o ju~tillc;,ute pro
cUl"~do ll~S~r ta!llbcm parn alli selll fazer e;.<o dn~ 
Mi oncta<', qn~si e r~ oln\ l'CS,~tlo por um~ del!os d ;l 
(J tHtl ~e Hv1·ou.~ ng:wr:mdCHl e d~\'hHldo-n Ur., Yc~tre 
com o ~uxilio de :;eu ami::o V irgín ia Yelloso Freire 
que, su sjlenucntlo n bt·nr.o d<1 :;,Jld;ldo, conse" uiu 
c ntrnr ('.(Jlll o j u :"tiiknnté á. vivn forÇ" .. a. 

0 

S. • que nté ao tJroprio juiz de direi 10 da com~rca 
-Dr. João Fr~nctsco da :>ih•a Bra!);a- que quiz pe
netrar no templo )wra v ei' se oblinlla o restabeleci· 
mcnto da ordem, lhe foi vedndil o ingresso, que s6 
llle foi concedido depois de vir para isto ordem ex
pressa d3s autoridades jloltciaes, que dentro se 
achavam; mas, não pod.endo con se:::uir do delegado 
ll_o ~entido de restabelecer o imperio da lei, se re
t.trou. 

\l.' que o víg~ri<:~ da (reguezia, Rvm. ·Antonio 
Rufino Sevcnnno da Cunha, v isto ter encuntrado 
os mesmos obstaeulos e obtido com difficuldadc 
entrar paro o cor1•o da matri~, apenas chegou n o 
recmto do _templo, r epromu em alta voz aquelle 
[H"OCeder vtolento c arbitrnrio do partido liberal, a 
•1ue sempre (Xl:'tcnec a. 1•or se1·ew laes actos con · 
trnrios á pro[Jria liberdade : mas, apezar de suas 
justas con5iderações, apenas p ôde conseguir que 
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fosse r ctirndo da e.•s.~ d~ eom,r:J. o grupo de homens da ilit~ p:1rochin,-·cncontraram no pntao, n:>s por
oruwdos que a sitiayam. tug da frente e nas latet-:~es dessa igreja cerca de 300 

!O.• que em ví~ta da impos~ibili J:J.~c de poderem possoas ~rma<las, que, por ordem do tleleg~do Luiz 
o dito j ui:t Je paz c a mniori:t d os eleitores c sup- Carlos de Araujo Perein Palma, intimar3m-<ls para 
11lentcs organizar a u1csn paroehial n.• matriz, d e- que retroc~dc~S•'In, sendo c>~a ordem acompnnh:l· 
pois de haverem protestado contrn taes ''iolencias da de gritos c ameaças. 
C aruit rarie<Jades [JUt p<lrtC da fOr~.a J)liiJlic;o 0 da i'l.• qUe, não ::oJendo, por ÍSSO, O dito juiz de paz 
policia. se retiraram pam a eas;t tb call>araf ~uc o de S. Y!c~nle com ~quelles eleitores (>~netrar na 
dito juiz, em "I L~ voz, designou.para ter ogar a matri7 poi~ e tavam inermes c sem forca pnra faler 
referida organiz:1r,ão e a eleição. cessar semdllante vicl~ncía por parte da policio, 

H. • que ot•gnnizada alli a me<a no lnCSlD•l di:\ ! protestaram contr;~ esse ~rocedcr contrario ã lei e 
de Agosto, no dia 5 se fez a primeira c segunda foram para n casa ~o v•gario André Corsino de 
chamada dos vot"ntes, ''que compareceu uru cres- Ar~ujo 1'eroira, onde ua sala principal foi organi
ci.J.o numero. sem._. occorr~r inc[dente al:,%Ulll no- Uldn ~ mcsn na fórmn 11a lei, depois de ser nnnun· 

· wvr. l, a despeito do boato CJUC corria db quo a ciarla vcrhalmcnte pelo m e>mo juiz de paz e tam· 
JiOiici:t tinll~ delibern1lo vir pertarimr os tralmlho> bem por editae' e'sa mudan~a de c<lificio. 
e qu1!brar ~·urna; IUâs, no dia SC9Uintc pela m:tnh5, :HJ.u que nn frer;ueli~ não !layio. i~rejas ou -capei· 
foi que v eio a realizar-se o referido hoato, sendo a las, onde podes>e ter Ioga r a eleic!ío, vi~to serem 
casu da camarâ ec;rcada pela di~• f(Jrç., de linha muito dist.•ntcs da povoação e pertencerem a libe
comrnandada por um sargento, c por clla expellidos rncs as que cxistirun, c haverem os donos dellas 
á JlOnUI do baionelas e. corr ns mais terríveis pro[lll.lado que as n>oo ccdirun para <l fim dese· 
ame.,ças, os me.<arios c n1Uitos cidadãos que :\ lli Jado. 
esL.wam guardando a urna. 20. • que, n o dia 5 de Agosto, nilo pôde a 

U.• qu<l se apos..<ando da c.1mnra a refer ida for çn m~sa começar ós t:abalhos da eleição na casa 
qne v iera aeonopanbada de um I,'Tll llO · armado de d o · Yigario, ·onde tinh a sido organizada, :•uér 
mnch~dos e outros i!lstrumentos d_sreso;;, pOde com por cau~ do sério receio que n utr inm : de' ser 
tudo o j u~tiíicante couveneer ao di to sargent() que ailí d esae.ttados, qné~ por se achar doente o m esmo 
d()via fec h:.r·as portas daquel!eedilieio; e, fcch~das v igario e n~o poder por isso admittir em sua 
toclas e!l~s , ficar«m as chaves e m poder do n19smo casu aqucllcs trabalhos 
sargento, que d eclarou pub licaro\•nte oest., m esma ~L· que, em v irtude dessa impossibilidade, to! 
occ;,s iflo que tudo is l·) fazia por ordem do delegado pela mesa desi::nada a easa de vivenda do engenho 
d e (JOiicia, s~n"do qne lu;;o depois, em vist.1 d~ um - Aiag<i.as-d' Ant.1s-, para, ua sala prin cipal ter 
bilhete ou ordem escripta vinda ua c:oS>\ do Or. J(J.Sc começo no d ia segnínte a eleõçêõo respecti·ta, 
Tavares, foi alleJ'I:\ uma das portas daquellc edi- sendo isto publicado pelo prP~idente da mesa e 
fielo, JlOr onde penetrou o rMcrido grupo e com o I bem n~sim por cditaes. -
apoio da forç.1 pulJiica ucstruiu a mcnctooada urna ~'2.• qtte a ei~iç~o ~orre•\ nlli regularmen.tc, a sem 
c, resp~o~tivo cofre. serem Jlerturbarlos os trabalhos pela paliei~ , em 

:13.• que tis :LO horas da manhã do mesmo d ia G, , l'lstn do prestigio do proprielnrio do predito 
vindo ,de no·.-o todos os membros da !JICsa (de que cngcnbo. 
o justlftcautc, era ~cu prc~·~ctl!C )_ Me n .• fronte d,a Assim, pois, requ~r 0 jusLificnnte a Y. s. que se 
ca.a da cnmara p.ora proi'Jdcncw• nn r'""'" dn !co, digue de tomar ·un justificação no dia horn e 
for:om nov:unentc rechaçnolos peln <lit:o !on;:l jlU· Jon·nr ~uo desi~n~r citado 0 promotor publico 
bl!cn,,qué :olli ficou em tomo; Cl~ vit·tnde do <!UC 0 ~luc JUi rrnd~ 1~; s~nte~ça lhe sej; entre"UC n:Í 
<I JU~llllt:antc Olll Mine <lu mcs.~, flz•m• ~ou protesto rónnà do 0 art. :7 § 2 da lei ' n.• 2033 de 20 °de Se· 
s~lcmnc ~ont:a t'm~1s ael'!> de cnnob.ohsm,., e rle- temuro de i 87l. e port.,nto 
:wTnou a tgn.•J:t de ~o~~~ ::;t..•nhoru clu l'cslf~ rro p.'\ra ' 
~lii !'oC rccomc•;.,r" dciç.io, a qual foi "lli rc:olmcntc P. a Y. S. deferimento.- E. R. Y. 
fcil-~l c se:m incidente al;.!tun nut.:wc:l. 

U.• QUC, tendo oju,;tiflcante l'CI]Uuri.Jo nl) 01". juiz 
munici1);1l '"'r~ se proceder n corpo d~ do•llcto M 
urna destruída '' m>is ol>jectos da c:nnnr:t a d it.'l. 
fôrr.a não consentiu que o jniz. tiv(!sse ingrns:-:o 
com o rC->IJeclivo esCI'iviio c peritos nomeados 
toara o alludillo llm. 

iã. • qrre as chaves da mesma casn d~ enm:~ra 
permaneceram em poder _de um dos chefes liberaes 
desta v illa; lic:ondo a ;.sim ~.lia fecha~a e · ri'l"ados 
de alli fonccionar a referida co•·poração e seu 5ecr~
tario e de dar audiencia os juizes de direitO e m u
nicipnl até o dia H de Setembro, quando foi aber
t:J arromloaudo-se j udici~Imcnte uma das portas. 

'i6." que Antonio nunno !fontciro, que se d iz ter 
presidido á or;ranizatão da mesa parochi~l da pllan
tastica uttplic~t~ liber:ll, tíuh:1 sido noUleado eollec· 
to r da• rendas pro\'ineiaes deste municipi o e ba 
muitos dias cstan no exercício do rMerido cnrgo. 

i7. • que, no mesmo dia ~·de Agosto·, ás 10 horas 
da manhã, se dirigindo á !1'3triz de S . Vicen~c o .L• 
j uit de pa~· dessa fregue•m, n qn~m coropetu pre· 
si~ ir á org~nização da mesa parochinl d'alli e _mais 
vinte e duco eleitores- maioria do corpo elcllornl 

ltnrnlle, !9 de ~o\•cmhro de !Si8.-Jfaúmiano 
José áe l~Wjósa Var~jào. . 

Como rc'(]ucr e tlcsig•~~ o di:t de }10jc, :is. tres 
hor:.s <L'\ tnrde, no eartor1o do respceti"O escrtVt•O. 
-It.:~mbé, 23 de ~ovetulJro de i8iS.-Carolca11li. 

CerWleo que, ncst~ viiln citei no promotor pu· 
blico B:ud.uino A manJo Freire, par~ o lim COD$\ante 
d esta petiçn '' e de S>;U _despac.bo; fi co!:,l scíente e 
dou fe. Itambé, ~3 de Novembro de 18;8.-0 om
ci~l de justiça, Rap/.ael Games da Silva. 

Aos vinte c tres di:i• elo mez de i'iovembro de mil 
oitocentos setenta. e oito, nesta -villa do Pedras de 
Fogo n o c~rtorio, presente o juiz de 4ireito inte
rino o c.1pitiio Jo•é Fausto Ca,•ale3nti de Alhu
que<·qoe, commigo escri-vão de seu e~rgo· ab~txo 
nomeado ;i revelia do promotor publico, presente 
o justitlcante o doutor !\laximiano José de Inojosa . , 
Yarej5o, nhi pelo juiz foram jurament:~das e inque· 
r idas pelo justillcante as testemunhas qnc ~diante 
se seguem; do que par:~ eonstar faço este 1ern1o. 
Eu Franciseo de Ar:1ujo Limo, escrivão o e<ere\'i. 
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:. testem1wl1a ~ ~· 

lofio "1" C':unh~ (~·r\":lknuli, dé J.rjnt_n c um :'In nos, 
eas!'ldo, n~goei:mtf~, mor~tltlr U(':'tn YJll:t! nntur:tl. tlí~ 
Jtanlbé c ~os costUtJH'-!' dts~e u nt.kt : h:'$-tcmun hn )ll 
roda aos S:mtos Jo;,rnu~r)htJ.'C'm n m lhTo •le.IJe:~ em 
que poz nu't rnfio d irt' lt:l (• pnunOtl !~!l diz<'-r â v-er~ 
d~dc <10 qu(l >oubC$S~ e !!~" f< •>S~ p~~~~tmt"do. E 
sendo inqucrld~ sol.Jr~ os 11ens dr pNtçan ~ Mlws
di:;~e ao prime-iro qu,~ s~bo l)(H" Yor C! S.l~r pn~Jitl~~) o 
notorio n~s t:~ Yilla o f:tl:!t~' :lll~'g:lt.lo no dtttJ Il~m u 
as cireumstancins ndk-nl<.'n(•it.nr,dn~; tu> $tlgun.c~c) 
<1 :~s'~ rJUC é ,-erdtul_r. t~tdo qunoto :~lu ~· nl_h.'f!:\ l~•s 
elle t•shltnonh:t fot diSto tes t~munlw otcular, >~
b~ndo [';OI" ou \"ir dizer que; ~$:; im . JJrorederm~l t~cs 
]1omcn$ por ordem c ~r.l} HJ<t~ccnr , :'l lb~ antor,dade~ 
t•olicbN; :'lO t(' rceit·o it~n1 .. (jU~ n .'iu \Una f(lr~_,:a de 
li nha clê Jntl iS ele (jllarentn (1T:l{':1S rct~r(.~:lr O C-t~rCt) 
d:t igreja mau·i z~ ;1 J1F1 de não permitt1r qu~~ n_c.J~\\ 
rnt.r:1sse o corpü vlcitor:~ I ('Onl n LOJ tJU o ~~o JUIZ 
dt~ pnz Luiz dn V~ign !)osso:-~ CC'z:~r ~ c ~l• -~an ú$ 
~lc itore~ do tcrco e quem olltives.<c lieen~a pré> i ~ 
das otutoridnclcs· polic ia~~ , (" t)n(orme: 4l HY i u o p rnprio 
COmDl~lltlantC dn for~~ dizer : a•> quorto di ;;~c qUO 
c -.crd~dt} o ((Ue ncll"i!~ ollega JlOi' ter presenei3tlo 
os roctos nello ~rtiettlodo~; ~o quinto disse que 
snhe da sd~nein rropri~ qu~ o Dr .. . juiz municitlal 
mcucionndo om <li to item, con,~:;Luu d•) suhdelc· 
g.,Do passar de con·edor dn i gr~j~ por~ o corpo dell~, 
e como cs:ivosse mMtr;mdo " illcg-olidodo do pro
crdimeuto da Corr.n publién c das autorid~des po
Hci:a.•s, ptw tr!rf'm-foi to post~r :ts Uitns pra41as e m:tis 
pcssoos armndM fóra e dentro do templo para im
pedir o ingresso d3 maioria dos Aleitorc.< e do juiz 
de paz competente p~ra p!'oeNicr :i org:~uiz3çiio tl~ 
mes.:>, foi o me:;mo juiz munld pnl agarrado c o 
procut·ornm nrra.tar )Iara Cor~ do cot"JIO da igreja, 
ouYind•l dizer que um intlivi<luo de Timhanb~ o 
quiz ferir, tleixantlo do cxc.:uL:~r o seu intento 
cl'imino::o pckt interYent:5o de ~is ~.:onscrv~dol'es 
quo <·om ri>CO .:te Yida Jl l!úer:Jm penetrar até o 
log:tr •lalut:l ajudado~ púr il • ·U~ l ihct :'ICS dos (fUOl l'S se 
l cmbr n hem tlu nome llC J,~ l)crrwru.-. : no sC'"\to 
fJUC S:•bc li••r ,-cr ,. ouvir ::r:mtl.,} VO?.Cri :t ·por Jl:lrlê 
dio> Jibcr~e; I( ti C ;:ritWal:l: f.;fa. f,·, ra- ref.,rilltltl·SC 
5quclJc~ () ::c l~:":r!Y;tlll 1111 ('UI'"rcdnr. no i." , S.() c 
9.0 :\ffi rm:l th'<IIIWHl •' pot• k r J, r('~;.. nci:uht t !.'lt.lo o oc~ 
~irrid•.• tl:> ' '''rte p:·il:ei p~t l c h m~Lril. out.l" -'" :•ci!~
\.:L cmtl(.• tf(15:f'·-:e tw\".'l: :t ;1 W. n d L-=:-::~· ~jU.::! n5tJ Ih )~ 
ck·ntlo o (.]ih) j t1lz lh· p.17. ccun f • tu:'ttu,•Jri-~dO$ <•ki· 
lel't~~ (! !'lll'lJI) t.'lll •-'S {Jl'C.IC'l' Ut•r 11:1 Ol"l-j': tn h::tdio dt~ lll C.$.."1 
nn IU:ltriz protí•5-tnr:ua c''ntr:• :l(Jitdlt_.S .:!Clcs v io· 
lcnlo> c eoutrariu; ;i lei c Cor~tll [.:::·:: n cMn dn 
c~ul~t;l quo o ju iz 1lf' p:!z .)i•:ign•l\1 p~ra ~ o:-.:;::ni· 
Z:t.t â ') I]~ Jll !'!S:l C t•l~kfio , $Cnd O (j UC O CC!'CO d:! C:IS.'\ 
lla cmn:~r~ j:i tinh~ ; ici•J Icvant~do i'" r inten -ellç:.io 
do 1\~vm. Sr . ,·ig:~rio da r,·i•g·t:•.•zw c n mnndndo 
do Dr. José Tm·nres d.o Cunha lilêllo; o H.• rruo 
s~b~ de scicnein pmpria -rue no dia;-; se r,~, n ['r i· 
tncira ·~ ~cgnnda ehmnada de votantes nn c<Js~ dn 
c:-.mar:l COID{l:lrecendo um g-r:uule nnmcro devo· 
t.'nl~s n)Jezar do bo<JlO tle qu~ 3 IJO'!cin Yiria que· 
brar n urnn c qne ao din s~auiut~ j}ll!a manhã 3 
for•;a de linh~ acompanhad~ d~ um gruJlO, do d~s· 
ordeiros nrm~dos de m:tchadt>, nJavnncns c outras 
armas fot·~m a C<!s:t dn c.~mar:t, delln CX!Jellirnm os 
me:~;.nnos q,ue ttlh cstnn nn cn1 pcrman.cucia •'~'nar
dnndo a urno com muitos citla~ãos c d~pnis foi Utl· 
vamcntc nhcrta ~ mesma cns~ da e~m1ora. no nu
sencia dos rc.spcctivos mcs:trios. que havi[tnJ sitlu 
e~jl~!l~aos, €l TI \:1!:: ix;nct;-::ndo O d:tc erup~ CSt l! (J O.C 

lt~YaYa :l urna..'-~ c:otrc que continha n mesm:~. St.~n
do que o mesmo. s~r~euto cummnud:mt..• tia forç~. 
c],:cJaron t]UO fut f:1.t1 ~r ú een~ü d:l. Ctlmu.nt a Ul~lll• 
tlnd•' do d~le;!ndu quo~ orden:íra que fos;~m ~xpclli
dos :tquellc>s •1ue g D:ll'daY:tm n u.rnn o quo qut•brnda 
a urna. dur:~utc tl noite fornm tirJdos os rC.$los d..1 
Dlc-sm:\ p:1r:l d~~.:ljJ{J:ttccercm os Yl'.St1:.dos d ll da.m
nn ; o 1::.!. ' disse IJUC n~d~ tem a n c.rcsc•mt~r ao pre· 
ccdeniL\ visto estnr Hl:tlllaterin rCSIJOildidn. Ao !i! .• 
)'~S}l1)Ud~ ;.tfnl'll'L'lti\'CtnlCUtC de SCi~IH.:Ül llCOJU"Íil; ao 
i~. v affirmatiYam~nte por ouYir dizer ; :tCI't;~~cen
t~n<luiJUC o IJ UC tllill disposto por ouvi r dlzm· li JIU· 
l 'lioo u n u 10L"h.l n~st\1 viU;' ; ao :1.6. u Uisst! (.jUe S:lbl.~ 
IJ.U tl mnilo :mte; do dia :l de .\_~osto ultimo tinlw 
Sido nomeado collector do.s reudHs t>roYinci3es c 
ha,·in r.u trndo no c~cn,icio do mesmo c~r:;o o c i· 
tl:ldã'J Antouin 1\ufino Monteiro. quo se tl.iz ter pre
sitli<lo :i or~aniz:~~:iíu :la mesa parochial da authen
licn duplicatn lib<1ral ; ~ quanto aos f netos allc~·a
dos nos t0rmos 17, 1.8, i\l, ~O e ~1 so l;o por ouvir 
diz~r e ~ JlUIJliCO c nowrio r,ollfomte Jltc affir
mnr~m pessoas Odcdign<Js d':~ !l i , · i sto é, de S. Yi· 
ccnte. E por nada mais dizer nem lhe ser pcrgun
tndo deu-se por flntlo este. depoimento IJUC dcrois 
de lhe ser lido e achar conforme. assi~n.ln com o 
j uiz, e o justificaDie : dou Cé. Eit fr·ancisco de 
Aranjo Lima~ t!scrh·no, o cscre\1L-Cavalcan.tl. 
JciJo áa Cunfut. Camlcanti.- .1fa.:r:imia.•w José áe 
Inojosa Yasco>rcellos. 

2. • testmnml•a. 

Jose Cabral do Rego C<JvalcaDii, de \"Ínte o Ulll 
nnnos de idade, solteiro, agricultor, morador em 
Aln:;oos-Anlas, natural do me$mO lo;:wr c aos cos
tu mes disse uada: testemunha jurada nos S.1utos 
Ev:mg:clhos em um lino deites em qlle p<" sua 
rnão d;rciln, prometteu dizer a verdade do que 
souJ,csse e lhe fosse perguulado. E sendo infor
mado sobre a {)!) tição de fotlms-.Uestle as 1.', 2.", 
3 ... , t1:•, Zj.u, G:·, i .", S.C'I~ 9.0 , :lO. 0 , :H . 0 , i~. 0 , 1;to! lrt .... 
c l.ü.•, itrns, que lhes fo ram lidos disse que sabe dos 
facto~ nclles nrlicul"dos llOr ouvir dizer a pe$5005 fi
dedign as, pois C UlOI";tdor, como disse, n:1 fre~uezin 
de S. Viccnlc onde se achaYa rtuando se oerr O$ 
<litos fad os aqui nc~ta villn, mas ~ publico e no
torio em to~a a cr,marca, t~uto q~:e ello toslcmunlla 
não duvidn affii·mar •:omo verd>de, em Yi;ta do 
<rnc prc><~ nr.iou nn frc:;ncz ia de S. Vicente; ao 
w.• que ;alie de ; cicncia [Jropria que Antonio nu
Jin o ~lonteil'o, qu,~ se Uiz ter~ JH'{~~alidtl tl orgnnj
zar.ão da mesa pllrochial da ii::aginaria du]Jiicat.'l 
Ittiern! que se procedeu nesta ''i!Ja, era coll•~ctor 
c1uando t~"·c locar a. mesma org01nização da mesa, . 
1anto que cllo tesLcmnnh~ viera Do mcz de Julho 
pag:or uma ceia c o fez já () ach:.ndo DO exerclcio 
do rcCcrido c~rgo; ao i J.O di~se que, estando tam
bcm na vovoa~1io do S. Vicente onde aeompa
nhaYa o juir. de paz e a matori~ dos eleitores 
darruella parochio no dia dous de AJ;'0$10 ultimo, 
pelas dez horas do manh<i, viu a t:;reja m~tciz 
cerc:~d:~ por um numero superior n du2entas pes
soas todns armada> de clao:inotes, pistolas, facas e 
facões e outras armas prohibidas, as quaes pessoas 
tJOr ordem do delegado Luiz' Corlos de Aroujo 
Pereira Palma, olli estavam pos1adas }lara prollibir 
que o juiz de paz com a maioria .dos eleitores 
lh·esso i egresso no r cferjda nu1t1·iz ; e efTc~eti,~a.. 
mente (!.l!c test~mun!tn ~rcsenciou que o 11rin1eiro 
juiz llc p:t% l!onoel C:~t.. r~l de ~lei! o C:ivale:>.nti c vinte 
c :;;;atro c lei:or~qnc o üccmpanha·.-:l.Dl fGram a >iva 
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força rcpcllidos para que retrocedessem e nem 
sequer se II Jlproxima>scm da motril, sendo <JUe n 
ordem intimada foi em nome do referido dele· 

. gado e e t·a acompanhada de ;litoseamea~as, ao ta.• 
disse que não pcdendo re organizar :t mesa D> ma
triz, o dilo juiz de paz e a maolrla mencionada 
prote>taram contra os :tetos violen tos da policia e 
..e retirnram para a casa do vi~~rio André Cursino 
de Ar~ujo Pereira onde foi or~;auizad:o <~ IUesa paro· 
chia! dnquella rreguezia, lemllrantlo·>c mais !JUC o 
juiz de ]Jaz de;;ignou em alta Y07. na di~'\ casa d o 
Yigario para ter Jogar a organiza<;<õo e elciçlio ; ao 
19. • disse que sabe de sc1en~ia propria <Jue n a 
frerruezia de S. ' 7 icenle ni'io ha,~ia igrt>ja onde se 
110dessc Jlroccder a esta org~nização c eleição, por 
ser~m as que bn, multo distantes d~povoa~ão e per· 
tencem n JilJeraes rJUC JlrOJlnlavam que nao as ee
.derinm para mencionado fim ; ao 20.• disse que no 
din ií de Agosto a mcsn niio pode começar os. Ira· 
balllos na cnsa do vi gario por estar este doente e 
haver scrio receio •le serem alli dcs.~catados os 
mesarios e votantes ; pelo q ue a mesa dc;ignou n 
ca;;a de moenda uo engenho Alagôa d'Anl.it para no 
dia seg uinte, <i de Agosto, se eomeç;~r a elei~.lio, 
sendo que o presidente da mes:~. fez isto publico e 
mnndou nmxar ed.itacs, con fo>rme elle testemunha 
p:·esenciou ; ao 2t.• nada ter n dlzer v isto iú ter 
respondido quanto a seu contcudo no artigo prece· 
dente; ao ~~.o disse que, durante tres dias de 
eleiçã!i, correu esta regular .alente nu casa f~llada 
sem haver occurrencia alguma notnvcL 

E por nuda mais ha<:er, <liij'O, mais dizer nem lhe 
ser perguntado deu-se por ündo este depoimento 
q ue depois de lbP. ser lido o :.char conforme as· 
signa com o juiz e o justilicnntc ' do .que dou 
fé. Eu, Francisco de Araujo Lima, escrivão, 
o escrevi. - Caralcrn•ti. Jo$c Cabra! do Rego Cava!· 
canti.llfa:pimúmo José de Inojosa Varejão. 

3.' testemunha. 

M~noel Pedro do Nascimento, de vinte e cinco 
annos, cas.~do, agricultor, n1orndor em terras do 
engenho Alol!õn d'Anta , namral de S. Vicente, e aos 
costu!11CS disse n ada; testcm•.mha jur.ada nos 
Santos Evangelhos em um li no dclles e lll quo J>OZ 
su:t mão direita c promctteu dize1· n vcrd~dc do que 
soul>es>e a lhe fosse J>ergun!Jdo. E ~cndo inquo
rid:t sobl'c os itens da potiçiio de justllic•tç:io: ao 
1. 0 c 2.'1 o m:tis :wligos até o u;_ o, rt!l:ltlvos oos 
facto; pt'llticaolos nestn villn com rcfercnc in";is \"lO· 
leuci~s por pJr le un poliein e seus :~gentes, diS$c 
que sabe que se deron1 os dilos factos com todos os 
seus cortejos de circumstancius por ouvir dizer a 
JXlS$OOS dast:l v illa ; no 16.• disse que sabe por ouvir 
dizcrcl.· no 17. • disse que sabe por ver que, indo o i. • 
juiz c paz da fregucz!a de S. Vicente, Manoel C~· 
br~l de Mello Cavalcante, e 21,. eleitores riu llOro
chio de S. Vicente até a f1·ente da ir;reja matriz 
desta po1·oação, no dia 2 d e .t\!::'osto ultimo, para o 
filll úc f:ozer a mesa pnroohial, foram intimados 
para que retrocedessem sendo esta ordem acompa· 
n bada de ameaç;~s e grilOs por parte de cerca de 
300 homens armados qur. estavam guardando ou 
impedindo n entrada da igreja malriz, acresceu· 
tando que a referida ordem era do delegado Luiz 
Carlos de Araujo Perrim Palma, conforme diz·iam 
as pessoas que n intimaram ; ao 18.• disse que por 
isso não pOde o dilo juiz com os eleitores e.m 
m:üoria fazer ou Ol'g:tniznr a mesa parochi:tl na 
dita m3~i% '-' por aqa~l!c. jui; foi designada -.. casa 

do vigario vara o referido neto c para a eleição vri· 
Jilnria ; onde r ealmente foi organila<L~ a dib mesa; 
ao t9. • e ::o.• di >Se que não ha\'endo na freguezia 
igreja o ntle pu úes>e ter logar a elei'}ão, por sorem 
todas que hovia pertencente~ " liberaes que d ili3IIl. 
não cedel-as para ~~ fim, o llito juiz do paz vindo 
para a ca'a do v igario aebou este doente, digo, foi 
o dito j uiz do paz como VllUlnte e os membros da 
mesa parochinl, ~·mdo á ca~a do vigario c acliando 
este doente em est:ldo de nüo poder coulinuar em 
s ua cas> os tt·abnlhos da eleição c maxine pelo receio 
d e serem alli perturbados e desacatados pela policia, 
foi pela mesma m~ novamente des!gn.1da a casa 
de v ivenda do en~nho Alagóa d'Antas, r,ertoneente 
ao c:~pitão Fl'llnctSto Cabral de ~reUo <A!'Iale:mte, 
para alli ter começo a cl~içiio no din ~is do men
cionado mcz, mand:mdo a mesa jlreli'ar um papel 
que se chamára edital para fa•cr d•sto sciontc~ 
todo5 o que declarou o presidente do mesma mesa 
em alla YO~ o que tudo foi presenci~tlo por clle tos· 
temnuha; no 22.' finalmente disse q ue na casa ele 
v i\·enda do dtto en genho se procedeu A elei~8o nos 
di~s 6, 7 c 8 do Agosto som oceorrcr ineidcnte ai· 
gum. E por nada mais dizer nen1 lho ser pergun
tado dBu-se )IOr Iludo este dcp<>imento que depois 
de lhe ser ltdo o ncbar confonne ~ssigna a rogo 
dellc testemunha João .. Fernandts da Silva com o 
j niz e o justificante' dou fé. Eu Frmwisoo de 
Armqo Junior, escrivão o "'erevl.-Cavalcante.
JoiitJ Pcmandes da Silva. - Mr~Ximiano José de l 7tO
jósa Yarejão . 

~.· test,"J:umlla. 

JOii o Baptista de Arrnd:l, de 40 annos de idade, 
easa.do, negociante, morador nesta vill~, natural de 
Nazareth o aos costumes disse nnda ; testemunha 
jurada :ws Santos Evang-elhos em um livro delles 
em que poz sun mão direita e promcllcu dizer a 
"erdade do CJUe soubesse e lhe fosse llCrguntado. E 
sendo iuquerid~ sobre a peli(:üo ü.e j nsti fica~iio de ro
lhas:-tlisse ao primeiro item, que no d ln primeiro d e 
Agosto u ltimo, não teve otcusião de ver a entrada 
do coronel Ernesto com um numero crescido de 
humcns ormndo~, m~s é facto publico c notorio 
n~t:l v illa, c bem :~ssim o d~ ter em v indo n noite 
desse dia mui ta~ pessons ormndas de di1·crsos en
genhos pcrtencent~s a liberncs, sendo certo que 
cllc testcmuu!ta nssim como toullS os habHantes 
dcst~ vil1(\, vinmt )>ara m;ds de dut~ntns pes~o3s, 
\ Od:is orm~d~•, pcrcon·cndo os ru:lS dcstõt villa : 
ao segundo itom, re"poud~n :úllrm31iY3mentc, por 
ser testemuuh~ oecular, tendo cuteza qnc o cerco da 
matriz o da c:iS~ dn camarn foi feito por ordem das 
" utorid:1dcs polieiaes : ao terceiro Hem, que viu 
uma força de quaeenta prnç;~s de linha, comman
dada pelo tenente Freitas, IJassar pela frente de s ua 
casa na rua do Commercin, onde fizeram dh·ersas 
manobras, e d'ahi a dita força dirig iu para a mat riz 
dest:i v illa, refc.rçando o cerco delln com o fim d e 
nao consentir ~ue peSSOi' alguma uelta e ntrasse 
sem ordem cxprcsSII. da policia, ordem esta de que 
tem sciencia por ttr ouvido o proj)rio comman
dante da rorça manlfest.al·a, quando prohibia o 
ingresso do segundo juiz de paz Luiz da Veiga 
Pessoa Cezar, e <ln maioria dos eleitores que o 
~companl>~v~ e que o proprlo delegado declarou 
verbalmente no Dr. juiz de direito da comarca, 
que foi clle mesmo quem deu ordem para que 
fo>sem po~tados a~nelles sol<fudos nas por tas da 
malriz.' ao quarto disse que, tendo o dito segundo 
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juiz Je paz~ acOJnp;miJ.ado t1r1 m<~iaria dos eleitores 
e :sul)Plentes canseguiUo entrar p:.~ra u1n dos cor~ 
redores da nwn-íz, d'ahi nfio puderam pass~r nem 
para o corpo della,nem parao consistorio; porque 
D.3S llOrt..ls jnternns e na e~cadn de::;tn~ lwvh ~:oi
dados de b~yoMtas caladas e pnlzanos "rm~dos 
qu~ prohi~ji:1n1 a cntra:h: no quinw itcn1~ dit'se 
qua o pt'Ollrio doutor juiz wnnicip~l :::0 pôdr. 
p~s.sar do .,:.nrrôtlor po:tra. o corpo da i:;rejt~, com 
nntorisa~'ão e~pre~sa do subdelegado 1o;~quim Can
t1Ldo, nu1s como o diw juiz com voz. Cõ!t•rgic.a, 
C'"-omcv1s.se ~ ceusur~r M{Uetlc proceder d:ls autod· 
dadrs policiaes e ua força publiea, mostran.:o que 
a J~>lit:ia não podi~. inte•·vrr t;io Yiolen\a c e>cnn
do!D>nmenlc no plc•to eleit<lr~L c muito menos nn 
organizn~5o d~ m~sa contl'n cidódãos rcspcitnveis 
qu.~ constituinm o corpo eleitoraL fui agarrado c o 
llrocurarDm nrrt~s{ur por.:l fór.:l do te.:1~pl(l! se ndo 
ne~te <lcto [iggredjdo por dou~ indiyiduos, qnc com 
:1 t"tca e111 punho e outro •:om uin caL·etc erguido) 
tentnram oJTendel-o; o- que uão lél"ot·am a etfeito 
pela oppu~ição que en~o-ntrar"m em tres conser
vadores quo penetrar;ml com ri:,co de vitlu, c por 
ma1:S dons liúet·aes: no s.:exto item diss~~ que sabe 
))Or ser publico e no\odo : oo 'eti t.no, diss~ que o 
justificnnte querendo transpor o limbr da porta, 
que da,·a ingresso :fJtlra o corpo da matri7. quas~ 
era o lroves,ndo pela lmyonetn de Ull\ soldaJo na 
~ual OJU>tificanre agarrou des1·í:m•lo-n do ventre 
e, á '"''"a forç", com au).:ilio de Vir;:-inio Vellozo 
Freire conseguiu penet.l'.'lr com este DO corJlO do 
DK1.ldz : no í:)_.li t~cspondc ;.1ffirm.:stiv~tuente por vet·; 
ao 9.' responde nffinunti,·ameote por ser teste
munhn ocml~r de todo occo rritlo ; ao iO. • que r:om 
quuD;W nUo fôsse eleitor leve [t cu:riosid::tdc de .::~s~ 
sistir a todos esses oetos de c~niDolismo praticados 
pela policia locnl e em seu nome contra a maioria 
dos e_leitores e SUPlJlDnte:-; dest-l rreg'?-(•zia: os Cluo.es, 
depots dD haverem prole<lado por mtermedro do 
justificante que lhe sen·iu de orgão, se re1ira
ram lK•r~ a c.osa da c amara tendo em a I !<I voz 
o dito juiz de poz decl~rado l}llC dcsignova esse 
edifrdo pnra a o:·ganização da mesa e para u elei~ão 
primaria que deve come1ar n o dia cinco; ao U.' 
disse que no dia cinco do di lo mez feit• a primeira 
e s2~undn ch~\mad:a de ,-otnntcs <..."'ml)nrcceu um 
granUe numero tlestes <: correu tudo sem incidente 
nowvel n[1ézar do !Joo to que corria de quo a policia 
estava. se })rep~!i:J.nUo p:ll"'i1 l1Xpelllr ~ m~tl ·da c:tStl 
d~ e.amara e quebr;~r n urua; ent;lo no. dia seis pela 
m' nliii a forca. puiJiiea oomm~nd~ll~ por um s~r
geni:o cercou n ~sa U:1 c~mnr.a 011dc se- .achaYalll os 
mesm·íos em 110rmanenda gnard~ndo :~ urnn com 
grande numero de cid;;di·ll> e penetr~r~lll ne!!a de 
hayouetas calo<las, e:qJdlindo d.'illli a todos e depois 
de Uírig-ir~m :JS ulais t~rrivejs o.me~ça.s; no i i. o 
disse que tomar!~ ~ssin1 :l casa d" camara pela força 
de linha a Htandado do .:lelcgado de policia . con
forme declarou o r,roprio sa:·ge:rto comtuaÍldante 
da mesma força, o JUSttfiC.1nte como presidente da 
c~ma;-a ~x.igiu que fosse e l1:1 fechada para !J.UC um 
gmpo de dc·sordeiros que acompanhou a mcsllla 
força não destmiss.; os objectos da camara, o que 
conseguiu ; n\(lS Jogo d'=pois consta a elle tes
temunha qne em ,·ista de um bilhete v indo da casa 
do Dr. Jus é T"'•ores da Cunha MeU o. o dlLo sar~en to 
abriu uma da~ purtns da c·m1ara: pela qwu pe
netrou o refendo grupo annado de machados e 
outros ü .strumentos e âestru.iu a dita urna c cofre. 
enjos restos, seguntlo fo i inforrn.odo foram con: 
dozidos á noite para n1io serem cncontr.~dos alli ; 

ao 13 _' responde amrmativomentc; ao 14. • res
ponrle affirmativ~mente por ter ouvido a um dos 
perito; e ao respecth'o escri\'ã·o e m;lis pessoas •tuc 
pre~enctaram o occorrido; ao :1.5. o q ue repellido ·o 
juiz rnunfcipãi: COln o~ nlais funcc ionaríos~do corpo 
de delicto requeri~o pelo justillcante, saiJe q:ue as 
chaves da ~~a da camara foram conduzidas a noite 
rwln poHci:~. e :l cntrcganun num d os chefes Iiber3CS 
•lcsta •·ill.>, em cujo [loder pcrmunecoi·am ell"s até 
o dia H de Setetnbro quando a casa da camara foi 
aberta judici~~lmentt\ ;l.l·rmnLandD·Se uma das 
port~s a rcqtwrimento do fJroc urador da mesma 
eamara, acre>eentamlo que dur .. nte o cspa~o de 
tempo n referid~ camam, c os juir.es d e d ireito 
c municipal e do paz deixarnm de dar ~udicncias 
na mesma casa pelo llloliv o alludido; ao !6.> 
deste que &>.he de sciencia propria que no dia 
2 de A13osto A~tonio Hutlno 11ontciro já e~tnva no 
exer,·ic1o do carg-o de collcctor d"s rendas pro
viuciaes para o qual tinha sido n omeado mmto 
antes o entrado em exercício, e quanto á materia 
allegnda, nos item dezesete, n ''int e e deus refe
rentes aos movimentos eleilof:l es de S. Vicen te, 
apenas sabe por ouyir dizer a pessoas lideuignas, 
tnes como o Dr. 1knclúu dos Santo" d a Fom eca 
Luiz e cal1i\uo Francisco C~br11l. E por n :.da mais 
dever->e- he ter per~untado d eu-.<e por findo egte 
depoimento (rue depois dell" ser lido e act1ar con
forme .a>sígn~ com o juiz o o JUStitlcm te: tio t1Ue 
tudo doll tú. 

Eu Fr;Jneisco de Araujo Lima· escrivão o esc:tev L 
-·cavalcanti.-Joã.o Baptista de Ar1·uda.- ;lfa:ci
mültw José de 11wjósa Varejão. 

Certifico que pelo jus ti fi cante foi dito que não 
produzisse mais testemunhas. 

Don fé. It<mlbé, 2:! de Novembro de 1878.-0 es-
criyJ o, F1·an.~iscc de A.,·aujo Lima. · 

Co;u;lusão. 

Aos vinte c cinco dias do mez de K ovembro de 
mil oit()centos setenta e oito nesta v illa de ft[•mbé 
d e meu c3rtorio, faço conclusos uos presentes 
autos ao cat1itão José Fau~tinó Cnyalcanti de Al
buquerque, juiz de direito ínteriuo d~ comarca, 
de que faço este termo. Ea F rancisco d e Araujo 
Lima, escriYão o escrevi. 

Concluso$ tW juiz de direiw. 

Jul~o [lor s: ntcnça, apresente justiliençffo para 
que surta seus. effeitos legncs. Srja entregue ao 
justificantr, indepenqente de traslado, pagas as 
custas . 

Itambé. 2ií de Nm·emko de i8i8.-José FaustitW 
Cnvlncan"ti de A/buque,·que. 

Data. 

E n o mesmo dia, mer. e anno c lagar supra 
declar~do tm meu carw~io po< parte do juiz Ele 
direito da comarca me foram entregues os pre
~entes antos, de que faço este ter mo. Eu Fran
cisco de Araujo Lima, e~crhlio c escre\'i. 

Certifico ler intimado ao justificanLe a scntenç~ 
supra, dou. fé. 

Pedras de Fog o, 25 de Novembro de l818.- O 
escrivão Franci$<A> de _.J.raujo Li1na;. 



Cilmara dos Depctados. lm~esso em 2310112015 17 31 • Pàglna 38 de 84 

Sessão em 24 de Dezembro de 1878. 167 

mandante da mesma a tudo resist.i3m empurr:m

AO 11HZ. 

lilquiridores e juramento~.~ ..• . 

dO-{)S para fó :·n da matriz e :::ri tnndo como posses
sos não entram. Sorprondidos e ·atooitos ante o 

55(;00 n(lp:lrato da mesma !orÇá ,; do vrocedimento das 
~;sooo au toridades policines quu eram as primeira> a pro· Sentença .. .. •... ... ........... 

A()e~crivão . 

Autos o inquiridores ~ ... .... · ... . 
Certidão e assent,.mento ..... . . . . 
Termos . . .... . .......... .... .. . 

. Intimação L ................. . . 

;,sooo votarem conOicta~, camprehendernm desde la::-a 
que as promes~as de plena liberdade na eleição 
não eram mais do que uma 'rri>ão, porttut• não Len
do ellas elementos p~ra lhe< dar ganho de causa 
Jancaram mão da Corça J?Urn poderem !armar uma 
mesa clandestina COnl JllÍZ de paz incompetente 
qne satisf:~ça sens calculas e interesse c poderem 
vobr pessoas não qualificadas e estr:mh:•s :í fre
guei.ia, e assim poder fi;;nr:ti 111113 eleição com 
Yisos <lo le;.:alidade, se ie;p lidade póde h a ~er em 
tal fa1·;-a . Não podendo ~ssun os n b:l ixo ~ssi::-oados 
tere!ll ·ingresso nn mntriz uma vei que não iam 
dispo~tos a lutar com a força e. só mente usar de 
um direito para o que !'oram cvnvo~ados por edi
tal na fórma da lei, protestam contt·n semelhantes 

Sello ...... : ..... ... ......... . . 
Ao officia l. ............. . ..... . 
Contador . . ...... .... .. : . ..... . 

i8$~ 

~~ 
1,)000 

30,$000 
O contador, Almeida . 

violencia,, tropel\ ias e compressã<> de seus diocitos 
de cidadãos livres. . 

Villa do Limoeiro, 2 de Agosto de 1878. - José 
.4.n!oniD Pestana , i.• juiz de paz do L • d:stricto c 

Iltm . sr. 2.• t.bellião de not:>s do tera1o do [.i • eleitor; Joaquim José Gomes da $ilv~, eleitor; 
moeiro. João Pereira d o Hego, eleitor; Nemcsio José da 

Cos!a Gomes, eleitor ; João Soares de Jesu>, elei-

í. a SERIF.:, DOC:mrENrü N. l.. 

José Antonio Pestana, "i. • j uiT. de 11~z do -1 . • dis- tor; Ant~nio Gome> de Frcitns, eleitor; lgnacio 
tricto dcst;~ vill~. precisa qne V. S., revendo o sen Borboza da Silva, · eleitor: Antonio José Pest~nn, 
livro de not~s, lhe d~ por cerLiuüo verl.Jo nd verbum eleitor; Fernnndo Antonu; Vieira, eleitor: Jo~~ 
o teor do p rotesto feito pelo SllJlplicallte e eleito· . :Mauric!o da Cunha, eleitor ; João Valerio da Silva, 
res, c lançado no dito livro no dia !l de Agosto do supplcntc ; Manoel :Joares RO<lri:;ues da Cu o h a, 
corrente anno . Assim supplente ; Francisco Cadcn~ ~ud~rn de M_ello, 

Pede n Y. S d~feriruento. E. R. M.-1osé .A11- juiz de rnr., 3.• votado ui> L ' dt$tr1cto c elettor; 
lollio Pest~IWI. . An:onio Ro~rig-nes da Cosl.3 Hevorêtlo, eleitor; 

José Thom~z do Amar fi I e ~{ollo, 2. • tabellião· Joüo Gomes da Sll '' a, eleitor;· Josó Borboza da 
ptlillico do judicial c uot;~s, escril·àõ do crimê, Silva, t..• íuiz de pn d o :!.' districto e elei· 
cível in lerino e officiol do regi•t.ro g-eml das 11)'1)0· to r ; Francis co Lino tle l'aula, elei tor ; Zeferino 
thecns, nesta v il!" e comnrca do Limoeiro, proviu· }{odri~ues de Souzo, eleitor; Joaquim Francisco 
cin de Pern~mbuco, em v irtude da lei, etc. Bczeáa Giüng11 , eleitor ; José Francisco de Paula, 

Certifico que, revendo o livro de nobs n.• U,a fls. elei tor: Luiz Jos•} Pacheco, eleitor ; João :&aplista do 
32 v. , dello const.1 o regbtro do teor segui nte:- Sacramento, eleitor; Severino Alexnndre Villaritu, 
Registro do Jlrotestoda eleição Q~o fazem os j uizes ele itor; Joaquim FrancL<co Pimentel, eleitor; M:t
de paz, eleitores e supplentes da parochia de Nos- noel Thomú d~ FariM. eleitnr. E mais ~e não con· 
sa Senhora da Aprcsentaçiõo da v illa do LimOfliro. tinlHtno d ito proteste; aqui Lom e fielmen tecoJliado 
S:liil~m quanto <>sle publico instrumento de pro- do prO[lrio ori,.inal, ao 'lual me reporto e tlou r.; 
testo de eleição virem, que sendo no anuo do MS· ser elle verdad~iro, c fica se ac!1a:· ;,rchil·ado e m 
cjDJcnto de No55o Seub.or J esus CIJ,risto de mil meu poder e _ca1·torlo .. E11. Laiz Paulino Vieiru de 
ottocentos s~tent~ e Otto, nos .dous dws do mez <l:C ~!ello , tahclhuo pn~hco de not~~. tjuc o e:;crevJ. 
Agosto do d1!0 nnuo. ncstn vtllo e com~rc:~, do Lt- , E m~is se nflo continha ao dito protesto n~ui b(•m 
mo~iru, "m meu ca~torio compor_eceram os juizes e fielmente copi<~.do llo mculi\'ro tlc nu~•s do n.• ~~ . 
do (i:tz desta rreguezlo.do i .• diStrtcto, em numero Os. a~ v. c seguintes, :1 (JUC me rcportll. Y3i por 
® tn:s, eleitores e supplen:es :lS:;igMdos no pro· mim subscripto e assigoado, conrcr idu c cuncorl:ldo. 
testo que abaixo vni traoscrlpto: Villa do Limoeiro, ~ll de Setembro uc l !;i ll. E eu, 

(}.: nbaixo . assign~dos, juizes de poz, eleitores e José Tbom<~.z do Amaral ?tlcllo, ~-· tn!JdUãa do ju· 
supplentes d~ pnrocbio. do :riossa Senhora da· Apre- ~iciul e nol.3s o escre,·i c assignu em 11ublieo e razo 
sentação do r,imoeiro da província de Pernambuco, de que uso. J;:m testemunha de verdade.-0 tabel
compnrecendo hoje ás 9 h Jrus lia manhã na igreja Jião pulJlico i:ntet·ino José Tltomaz IÚI Amara! Mello. 
Ill!ltriz, ofim de proceder-se, :i~ ! O horas, de con· · ' 
forw idndc com os leis vigen tes, á eleição d3 mesa 7.• SERIE, DOCmfEl\TO N. 2. 
pnroc11ial, ror~m expeli idos tlela força p ublica que 
alli se aeh~va de baionetas caladas nas portas e 
c r escido numero de paisanos artn:ldos de ordem do 
delegado de policia e subdelegado . Por mais que 
observasse o julz de paz que convoeou o col
legio que a . r~r91 não· podia allí se achar sem 
:l sua reqUisiÇãO ou' da mesa, como prc -
ceitua o n umero quotro do para~apho segundo 
do artigo !05 do decreto n. • 00~7 de :l2 de Ja. 
neiro de l 8i6, aquellas autoridades e seus adeptos 
que se achanlll á frente da força com o cow -

·mm. Sr . seeretm~io da e~~mara do L imoeiro. 
O bacharel, ltarco Tullio dos Reis Lill\a, precisa 

que V. s. em Cnce dos livros do archivo desta 
eamarn, <í dos dos netas das . sessões ll1e certifique 
qual o vereador que tern exercido a pres idencia 
d:t c~mara: !!.• se tem tido in terrupções e em 
que tem po : 3.• em que dia teve lagar a t.• 
sessão de Agoslú : ~-~ se nelb foi deferido 
juramento 3 alg um cidadão par3 juiz de ~:u, 
e qual o seu nome no C:J..<o 3fll.rwa!ivo : 5. ao 
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léor do olllcio do presideute mandando jura
nlcntar o 5.• ,·otodo po1·o juiz de p~>. e~ respo~tn 
dadn pelo ttre>idente da eamara a esse otllci<l : li.• 
qual o log"r, que occup:t n:t ordem ú~ YOtn~ão 
norn 'l'erendor<s Antonio Francisco do Amnrol : 
t • se o:< livros da etci~ão libct•al r.n·om rccoll tidos 
ao archiYO da ~amar;,, e qual o índiYidu•J que 
Jlre,;idiu a mc>&o <lo collegio clcitor.ot p.1ra a forma
,~~o da mcsn : tudo isto qne lhe s;•ja eertificado em 
Í';;ee du::; mcsinl):o:. livros sem l]Ue d n vid:t fnt•n, e 
assim.- r:. R. )L 

O :1l ferc~ Antonio JD.sa~ Pc~tan~~ :'ecrct.:rrill d:t 
camara municipal da villa do Limoeim, em vir-
tude da lei, etc. . 

Certir.co que o vereador que tem exercido a 
Jll'<!> idencta d:t c:nnara tem sido o tencntc-coro
n~l Sev•lrino Alex~ndre Vill:>l'im como mnis vo
tndo: que não t~m tiJo ai~ esta data interm[HjÜO 
em >eu ex"r cicio ; •1ue n primeira iesl'iio do mez 
de Ago;to de>te nnno foi mnrcn<k1 p~rn o di~ pl'i
meirn, dcixamlo d~ trnhalhar " e.1mara lJe~tc dia 
por terem comr•1recido ~úmente tres vereadores, o 
tenente-roronel Severino Alexand ,·e \'i llarim. o 
alferes Franeisro Lino de P•uln e Jonqnim Frân
eisco Bezerra Guing:t como eonst.., tb nct:t ; que 
do livro em que se lnuç~un us termos de jurn· 
mentos não const.1 ter durante o mez do Agosto 
prest.1do perat\le a c.amara ou per.1nte o tlrl'.Si· 
dente detla jur amento como juiz de paz cidorlão 
nlgum : que os olllcin5 sUo do teor seguinte : 
Secção seg-unda. Polocio (t, presidencín. Presl 
dencia de Pernambuco em vinte e · seis ele 
Julllo de 1878. Dererindo hõje o reqllcrimento do 
alferes MAnoel Augusto da Costa Revor~do, votado em 5.• lagar para juiz de paz da n·eguczia de 
Nossa Senhora da Apresentação do Limoeiro, re· 
commendo a Yo~sa mercê, visto não haver tempo 
de convocar a camara municiJJ~I, que defira jura
mento áquelle cidadão, parQ preencher h lis ta dos 
quatro jlllz~s de paz, ora incompleta porq<Inuto o se
gundo, capitão Joaqnim Franci;;co de l'nula llotta, 
tendo-se mudado para o município da Escada, se
~undo provou o referido alferes, perdeu o direito 
ao cxereicio de ~eu cargo7 conforme deei<lcm os 
avisos de 31 de Agosto de i865 e n. • 39 de 31 de 
Janeiro de !871. Deus guarde 3 l"o;s:t mercê. -
Aàolp/1~ de Barros.- Sr. presidente da camarn mu
nicitJ•.l do Limoeiro. - Ill:u. c E~m. Sr. H•)a re;m, 
petas cinco horas da tarde. foi-me entregue um 
oficio de V. Ex. soh data de ::!G do tnCl proximo 
prctcrito, em que rccommcnd~-me defira jnra
mcnto ao a!Ccrc> Mnnoel .-\.~!<Usio da Costa R~Yoro
do, \'OUdo ent ii.•lol!:lr juiz de pa7. des~1 rregnezm, 
p~r~ JlfCCnchcr a list.1 dos <JUatro juizes d~ JW 
que füro julgada incomplcu, porque o segundo, 
eaph5o JDai[uim Francisco de !.'aula ~lottll J>Cr<lcra 
o direito do exercício de scn c.ar;;o, por tet·-sc mu
dado para o mnnid pio da Escada. Em consequ.en
eia, tenho n bonra de levar ao alto conhecimento 
de. Y. Ex. o ollkio j <In to tJOr co ia assignado pelo 
mesmo capitão Motla, em que communicou á ca
mara retirar-se por causa da secca deste termo pnra 
o da Esr-:•da, at•) que mcl110re o tcmr.o. constnndo
m~ wr officiado tto mesmo sentido ao Dr. julr. de dl
re.to da c<!marca, mostrand() por isso não ter-se 
mudado, Ja t endo mandado para uma yroprietladc 
que te~ aqui_ na co~nrca, uma 110rçao de gado 
CJUC hnv <n rettrado. E certo de qu~ o meneio- . 
naJo alferes n5n instruiu o requ~rimento que 
submctteu ~o conltccinlento de V. Ex. com 

a cer tidão d:Jqu~lle officio ; vou consultar a 
V. Ex., se apez•r da participar,'io CJUe fõra 
foi!.?. pelo capitão Mott.?. á eamnra, u~vo deferir 
juramento ao alfcrc.s .'llanoel Au!;nSIO. Aguar· 
do~ solução d~ V. Ex. para cumpri!·a immcdia
tnmenle. Devo participar a V. Ex_ qnr- nesta data 
ia deferir Junmento ao capitão Virgin io de llc
•lciros o Sill·n, que fôra eleito segundo j ttiz de paz 
Uo ~eg'nn:lo districto de5-t~ tCI'lllú~ c qu~ nr.o t<?ndo 
qucl'ioltl !'L'CStar jnr:nn~nto, :tprcsentou-sc hoje por 
um .t>rocnrador para prestai-o, o qual ul tititamcntc 
nfco o 'flliZ pres tar.-Ocns g·ll(lrde a Y. Ex., villn 
do L imoeiro, 1. • de Agosto de i 87S. Illm. e .Exm. Sr. 
DI'. Adolpho de Dnrros Cavalcanti de Lacer da , 
UluHo digno prc~iLlcnte desta provincj.:,. - Seve· 
riuo Ate:-.:andr<: Vil tarilll, presidente da camara. 
Qu ~ Antonio Francisco do Amaral foi votado em 
<lccimo log;n· t>:lra vereador coUl H õ ,·ot•)S, como 
con,;ta da ~~.u da apura~1o, 11elo que uão cst:l no 
numero do~ sctll : Qnc no :trchivo d~sta secr etaria 
:;encha apcna_sTec~lhitla a dupli cat:~ da eleição pri· 
maria (lfO<'ed•da e m votantes da frr.gnezia da Ta
<JUari:i n;a, cujos livros e cópias foram recebidos 
no dia cmco do corr~nte da mão do sccrcurio da 
ntcsn e não os da dn!llicata ua elci~.ão primaria 
t>rOCC<Ihla na matriz d~sta villa e os ctu secundaria 
!Jrocedidas pelos eleitores daqu~!la.;; duplicnL1S, 1J uc 
ato esta data não foram remettidos a crutl;tra . É o 
que t.:mho n certificar en1 fé de n1eu cargo, c c 1n 
face dos livros existentes nesta •ecrelaria, olllcios 
cxtrauidos do proprio original e mais papeis. Eu 
Antonio Jnsé Pest~na, secretario a escrevi, aos 
trinta dias do Setembro de l8í8 . 

Em f e da \'<lrdade. - Antonio José Pcsta11a. 

7 .• SERIE, DOCUME:'>!TO N. 3. 

Illrn. o R\·m. Sr. padre MaMei Benicio Bnrboza 
da Silva. . 

1osé Autonlo Pestana, i. • juiz de paz· do 1.• dis
.trlcto da freguezi:t do Limoeiro c presidcmc da 
junta parocltial, precis:t que V. S. ~c digne attes· 
tar M pé desta, em fé de seu c~rgo o seguinte : 

t. • Se no dia 2 de Agosto proximo passado, roi 
nn igreja de S. Jose desso povoação de PeJra Ta
pada, lnslallada a mes.~ parocbial que funccionou 
na eleição de eleitores. 

2.• Se no dia 5 do mesmo mct, quando devia 
dar-~e princi(lio nos trobalhos d~ eleição amanheceu 
a Nfwda igreja fcchntla e ccrcadn lJcta força [loli
cial c grande n umero de Jlaizonos armado~. lendo 
it $03 frente o subdelegado que tombem c~t:lva ar· 
mado e L • SUJltllente do mesmo. 

3 _ • Se pela rut·ça foi obsl:td~ a entro da da m~ 
e mal,; votantes quere :tchavam ·presentes ua igreja, 
:J.Siilll como se lambem n:io consentiram V. S. 
entro r nella, n(li'sa occasião, para c elebrar missa. 
~-• se a mesa assim r epeli ida foi llepvis de alli· 

x~r o rcsp~tivo edital fazer a eleiç"o na c..,sa que 
:;ervo para os a udiencias do juizado de paz desse 
districlo que fic.'l :mncxa ã igreja. · 

!•. • Finalmente, se durante os tr.'lbnlhos duleição 
qu,, tcrminou-so no dia 8 , correu cllu rc.gular
ment~, nffiuindo t>arn. clta grande numero de-vo· 
tantes. 

Nestes termos 
P. a V. S. deferimento. 

E . R. M. 
Limoeiro, 23 de setembro de 1878.-losé "lntonio 

Putana. · · 
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Alll:sto alllrm:~üv~mentc o IJUC diz o supplicante, 
por ser puro e verdade : em f c de sar.t!rdoto. 

p.,d ra Tapada, ~\ rle Setembro d e l8i8.- Padre 
Jl~Mel 8micio Barbo:::a. da. Silea. 

Reeouhet.o verdadeira :~ úrmJ s upra do )WOl•rio 
de que dou fti. · 

Lunociro, 28 de Setembro <l~ :18i8.-Em teste . .' 
mttnho de Yerda•lc.-D tabrlliüo tmbli~tl intrríno,
Josti Th<mroz llo .-lmam! •llc!!o. 

7.• SElUE, DOCUMENTO:-<. 1.. 

!8i8.- Iuizl) municiPJI da comarca de L i· 
woeiro. 

E."lct·i\·ão Lujz Pau.lino .. 
JustilicRçiio de Jose Antonio L'et·tcnco, Jlrimeiro 

juiz de pa>- <lcsta parochia. -

Aut11afl"W. 

Anno do nasCimento àe ~osso Senhor Jesus 
Cllri~to de mil oitocentos setenta e oito aos do>-e 
dias do mcz tle Agosto do dito nnno nesta villa e 
coman•a de Limoeiro província de Pernambuco 
em -meu cartorio autuei c pt·epnrei a peti~1o jus
t!QenUvn que se ~g-ue, ele que para constar fiz c•tn 
autua~o. 

lllm. Sr. Dr. juiz municip.'l elo termo do Li· 
moeiro. 

Deferindo na ftírma requerida, de$igno o dia i~ 
do eorrcnto para ter Jogar a just i fict~r-iio, npresen
tando o pcticiouario as suas testemuÍlhM ·em rosa 
de minha resielcncia. 

LiOloeiro, :1.0 de Ago:;lo de 18iS.-J . • 4..-ruda. 
Josó AnloÍlio Pestano, cidadão ·brazileiro e L" 

juiz do pnz da parochin de Nossa Senhot•a d'Apr e
sent.açiio do Limoeiro, quer jusW!car ante Y. S. o 
se~'Uinte : 

L o Quo no dia 2 de Agosto corrente; diriiiudo-se 
á igreja matriz desta v illn, cp_mo eleitor e juiz de 
paz que tinha de orgnnlzar a mesa porochial,junto 
com os eleitores e supiJlentes que tinham sido con· 
v ocndos, acllarnm n igreja matriz eere.,da pelo_ des
tacamento da força polici:~l, commandada pelo ai· 
feres llonorario Senna Barros; 

2.• Que1 além da rorça publica, h:tvia um t::rande 
numero ne individuos armados do facas <lo ponta 
e bacamartes, capiumeadcs pelo dclcgndll de policia 
?.lanoel Guedes de Araujo Pereira, pelo snbtlelega
do Sosé Ccsar d e Mello Fa lcão l>iiho e pelo tene11te 
coronel" Fmucisco Oleg:trio de Ynsconr.ellos Galv~o, 
fiscal d:~ collectoria provincial deste município; 

:J. o Quo querendo ellc e o corro eleitoral penetrar 
na igreja para organizarem a 1uesa parochi3l que 
devia tomar parte na eleio-'io que t inha de se pro
ceder a 5 de Ago!lo, foi-lhes prohibido ~ entrada 
na igreja, aos ll't'itos de fora-fora , n tio entra, não 
entra, oo que mais se distinguiam as mesmas auto· 
ridades e o fiscal da C-Olleetoria ; 

~-• Que, apezar das amea~as, elle juiz de paz c o 
corpo eleitoral querendo penetrar na ig rejn , forn rn 
emputndos par:~ furn 11elo eommandante do desta
camento c sua força, e por aqueli:~S autorida•lrs e. 
seus capaaga.~; -

:;.o Que, ~endo elle juiz de paz c o corpo eleitoral 
privados de entrnr na i:)'feja, protestaram na 
fórma dn lei contra essas vio!encias, e convocou o 
corpo eleitoral c os cidadãos YOt~ntes para a igreja 

A. !!.-to!ID 1. :7 

de S. Jos.l tla Povoacão tl3 Pedra Tapada desta 
frt."I'!UCZ i~. • 

Neste• termos. 
O su1•!1liean tc esper<HJtte j nstific:tndo os Itens de 

sua petiçiio, sej3 eua homolog-ada, sendo·lhc entre· 
gttiJ o originl l . 

E . R. ~L 
Limoci•·o, {0 de Ag-osto de 18i8.-José • .J.ntonio 

P~stana. 

-~ssentad". 

Aos 12 d:n.~ elo mez ~~~ A~osto de 18í8, n esta 
Yilla c comnrcrt do Li n1oeirot em càsn de re~id~n
cia tlo Dr. juit municipal Jooqnim F•·~ncisco de 
Arruda. O!Hle oa escrh•,io de !'ell C.11'SO :~ha ixo de· 
da•·~do me ach:tl'a, ohi pre.scnt.! o e.'pitão losó 
AKtonio "\'ietorio, justilic:mtc, P. pelo j uiz rornm 
juramrnt.,das as testemunhas <jUe Hl seg-uem do 
<JllC fiz este tcr•uo. Eu Lu i• Pattllno VleiJ·n d o 
l l clllo, e:!cri viio do civcl, etc. 

:1 • :.1 testemu.nl1a. 

Jose F rancis<:o da Sil v~ , com 34o annos de i dnde, 
cnsallo, vivl.1 de ~gric.a1tur~~ ~ morador em Condêns 

- desta comarcn, e natarnl de Pajeú, aos costume.' 
dis>c nada, t~stemunlla jurada aos santos E vang-e· 
lhos. 

E ~cn~o inquerida sobre os i ten,: COI\$l~Jite.< da 
pctiçãoà·u~lificnth·n de folhas dnn$ que lho foi lidao 
declara a: 1\espouden, quanto ao pl'imclr'o <iuesito, 
ser vr-l'datlcportor sidoleSremunhn oeul:.r o obser· 
vado a igreja nUttriz eerroda pela forçn JIOlicial , 
tendo como o:ommandonte o menclonn<lo alferes 
Hermlnlo; obserYando mais qne na occasião em 
que se npproXiDUtl·a á porta da mesma m atriz á nora 
determinada e quando fõra ~berln n port:t par;• 
o ingresso do j uir. de paz e corpo eleitoral, abi 
d era-se resistenciu o opposiv~O da parto da mesn1a 
forca e stitL conunandante c não consentindo 
que tivesse ingresso o mesmojustificaute na <rua
lidade de printciro jui% de )laz e hem as>illl os 
eleitores e supplenteS<)UC o acompanh:~vnm, >Of· 
f rendo nessa oecasião n5o só o j ustilican te como 
os eleitores gritos c apupadas, qnér dn lllesma 
forço, q uér do g rande numero de pC$SOas do JlOYO 
quo se ~cltarnm :mnadas d~ faca~, p i ~tolns c cace· 
te~ ; sendo que muitos d este$ pnizanos descmbai

_nharam as r:~eas c :trmnram pistol:J<, (atendo a 
m~is llOSSi vcl agsuada c acom1lnnh:.dos d e gritos 
f(•ra ftira não entram. g mais não tllssc deste. 
Quanto ao ses-undo rJuesilo, clissc IJUG é l'et·dade 
ter obser,•ndo a forc.:l pu!Jiica e c~~ grnnuo n!l
mcro d~ Individuas ormados, tendo a s un frente n:.o 
so o delegado de policia c~pitão M:~nQcl Guedes de 
Araujo l'crcirn, o ~ubdclcgado José Ccsar 1le Mello 
Fnlci'1o Filho - e out1·~s muilas llCssoas <JU~ pelo 
grnnde ntunero não os jJõde d istinguir na OCC:lSJão. 
E m~is não d i"-<c de!'to e nem do tet·~ciro, cuja r es
JlO-lta j:i se nehn d.,da :19 primeiro; isto é, que é 
verd;ulc n 5o ter sido consentido que entrnsseo jus
tifica nte e os eleitore~ na matriz para a orgnnisação 
da ·me53 p~rochial que linha de effectun a elei~1o 
marcada parn o dia cinco do corrente roez ::peznr d o 
grande esforço qne entpregnrnm o mesmo juslifi • 
cante com os eleitorc$ sendo repellirln -tlela força 
que ccreaYa a h'l'ei~- E mais nno disse deste e nem 
do qua1·to cujn resposla roi dada no segando. Quanto 
ao terceiro <JUCSito disse ser verdade que não tendo 
podido o jnstific.1nte ter ingresso nn igreja mntriz 
pela razão j ;i mencionadn, protestou contra a vio· 
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leneia que sotrreu com o corpo eleitoral c con-~ mess parocbial como ciTectivameniG diri:;:ir-Jm-se 
vocon. logo o mesmo eor1>0 eleitoral tJ seus votantes par• C<SO lo;:ar os mc~mos justificantes elciloraes. 
ma11dando nlll:x~r immediat:nnente edital no log:~r visto não ser possível terem os mes,.,os in:;:resso 
de c:~rt,?rio> e dcsigut•ndo o capella da j>ovoaçõo de na ca'" d<>. comara c sala dos oudieucias publicas, 
S. José da Pedra Topada, dirigindo-;:e · og" com os 110r se a~bar o edllleio cnm ~UO!Yia de tlolieia e 
m esmos el"ilores p;1ra togar onde fvra organ izar a ·[laísanO$. E mais n:1o disse . E -scnd() lido ã teste
mesa r,ue tínhn de proceder n suprodita elei~"lo . munlla :>cu tlepoimento, pot· acb:tr conforme 
Disse linalm' ntc por ;er j>ergunt:·,do que sobe pot· oS$ l!("llOU com o íuiz o o juslificanl~. E tl Luiz 
t er .,s,•,·erndo nc.har-3<' n c::::e mesmo d ia cercada Fronciseo Yi•~ír.:. elo Silv~, e:;eriYiiO do civol que 0 
por rorç~ de polici~ e por seus a cus-1 da cama r a cscn,vi.-J . .-l.,·l"ud4.-Ze{eri>w Rodrjgues de Sou~a. 
de audienciRs [tUbliens. -José Antonio Pestana.. 

E •uai~ nlio dtsse. E sendo li<lo á testemunha 
seu depoimento, 11or nchnr confor111e assignou 
cnm o jui~ e o .iu>lilicantc . Eu Leopoldin<' Y! · 
(•iJ·a i)e Mello, C~cri\';\O dl) civel que O escreVI. 

J. A 1·ru.da. 
Josi Francisco d1l Sil011 . 
Jose .-!.ntonjo l'estana. 

í!.• testemunha. 

Zefci.'ino n!Jtlt:igues de Souzn. ~C~s:ldo, com !16 
anno> de id:tde, Yive de agricultur~, morador 
n osla vHID e n.:ltUlv l de.sl:\ comar~'l. ~1)5 c.osLunter-: 
disse noda, te>tetUUJli>~ j urnda ~os .Santos Ev~n
gclho~. 

E sendo inque~ida · sabre os factos oonst:mtes 
dos qnesitos na JJetirioo de lls. du~s que llle foi 
lida e decl~ro.-ln. 

Rcspondéu quanto oo primeiro q uesito que é 
Yerdadc ter elfe lêst~mun ll• pre>eueindo que n a 
occ~sião do l1oro déterminDda pora >er al>ert:l a 
i,Preja matriz d~l'la villa para ter ingresso o juiz 
a e paz c corJlO eleitoral convocado para oq::a 
nizar a m~n qne 1inha de Jlresidil· ;} eleiÇão 
marc.,dn para o !lia cinco do corrcntt: mez. e acba
' "3·se ~ mesma lllatriz cercad~ por uma força poli
c1al ~o commando do nlfores Frnncísco de Senna 
Barro<, ll><im como existi:>m um g rande nuruero 
de J)nhanos arma<los <te facas.pistoias e cacetes, 
\endo á sua f rente o dele~:ulo de policia ca(litào 
.Manoel Gueties de Araujo l>e•·eira, sululclcgndo José 
Ces:~.r d~ Cunha Falc:io Filho e ao ·tenente-coronel 
·Frauci~co Olegar:o tlo Yasr-.once1JosGnlvüo, osquncs 
Côll>jtuniando essr.:: indh riduos a r tni)d(lS gntavnm \) 
ameara" am ~O ]U$tíficante e ~o corJJO e lci torJI Que 
n üo con>cntiam que en trassem na ·mesma igreja; 
a p_czur ~"' vbscrraçües. rpte em n~llle da_IÕi l hes fúr.a 
feJta pe.o tu•smo JUstotJCautc na <Junltd~tl~ de Jlrl· 
ml!iro juiz ue p~z, fúrn este rcvcll ido c assim 
os eleitores com f!rilo:;, u lgaznrra~ e :1h.! cinpnr
rücs. E mnís oiio d i~:;l~ dc::L4!. Quu n!o tJO se;:-uudo, 
fiC:l r3$pou dido com a res]>osta do primeiro. Quanto 
ao terceiro disse q ue.; ,·erd3C:e niio ter podido o 
mesmo JUtt de paz com o cor]Jo eleitoral entrar 
nn m c>mn i:lreja mutri2 pela r csislcncin qne sofi"re
ram tla mencionnàa força, 9ue fvrmallnente a cerca
Yam e dil\'a lll {l"r iiOS de fora para 1150 en trar, pur 
mai~ f}Ue protnrnsse o n1~smo justitlcante pene· 
trar 11a igrej:1 ma.triz,,a!lm de organizar a mtSa p:l· 
roebial com o corpo elei toral,for3m todos repeli idos 
por e>&l forca e autoridades acima mencionadas . 
Quanto .:.o CJ\13r10 c QUinto dis$3 que é ver
dade que tef!do fundado CS.."<l opposição ao juiz de 
Jlf' t e aoo el~110res, foi pclo justiGcante e o~ men
c•onatlos elellores protestado contra as violencias 
que . soffreram e logo foi pelo justificante na 
qua~ldi111e de _ prime~·o il;liZ de paz feila a com·o 
caçao !·"'r ~unes n:•.::> so on eorr•o e leit(or:>.l como 
MS C)dad•os vot:rates designando a igreja de 
S. Iose da Pedra T::padn p;~ra alli orgauisar·re a 

3. • 1~4tcmunlm. 

C~rolioo d?s Santos Lim~, solteiro! com 28 anno~ 
de Idade, vtve de ne~oc10, moraaor nes te vill3, 
n!'tu~;ll da CODlarca d~ Ala:;óa do Monteiro d3Jll"O· 
vmew. dn l'arohyJm do Nor te, aos costumes isso 
n:1dn, tcstetnunlla j urada aos Santos Evan.zelhos. 

E ;:.cnda inquirida sobre os quesitos cou,tnnlcs da 
peliç5u j\1s tilicntiv:l de folha$ 2 <llle lhe f 11i lida e de
clarada: llespondeu, quanto ao primeiro quesito. set· 
verdade pot· ter prescnch1do estar a igreja mátriz 
desta vil!"- no dia 2 do corre,. teroez,cerca& por uma 
força de policia commaudada pelo alferes Herminio 
de Lima Barros, al~m de grande ~usul'ro de pai· 
Z(mos arma~os e capitaneados e tendo à sua frente 
o delegado de policia o capi~õo Manoel Guedes de 
Araujo Pereira, o subd~leg-ado loão losc Cezar de _ 
Mattos Fa lcão l''il llo rnm outras muit.'s [J<.>ssoas que 
clle n_ão eonhecn pelo., no!n<'s, os ~na~~, :i h ora em 
que fora aberta a portn dn •r.:reJn, dmgmdo-:;c, paro 
alli, ojustific~nw, na qualid~tle de L• juiz de paz, 
acompanhado pelo corpo eleitoral, afim de entrarent 
na mesma i l;r~ja para orJ;lanizar a mes.' que tinba de 
proceder á eleição n o dfa 5 ti~ cor rente mez, lhes 
fura obstAda a cntraola pela mesro3 lor~.a e auto
ridades acima· mencionadas, fnentlo ao> mesmos 
formnes.~mcnçns e comg ritos as rcpelliram ao ponto 
de niiO C()nscntireru absolntMtcnte qt1e entrassem 
oj usti llc~ntc~ osdei Lorc~ •tt.:.e oaeoulp>nl!~varudan
do-.se ~w Oe.."-'"11 oce~'l~H:io, alt!m tltt.:\ ameaças, injurins 
c muito~ gritos de f•ira. füm. não entram. E mais 
não di$~C Uisto. Qunntóao 2>-, a. o, fi.IJ ~ 5 .&, res· 
ponclcn ser verd<Jdo quo, tendo-se dado essa for
mal OJiposição ao ju~tificnute c no corpo elei
toral, rol pelos m esmos prolesUJdo contra 10·· 
das e;.<ns •·iolencbs c m aneJou o rocsmo justific:m te 
immcilia~1monte affixar eclit<1es em log~res do 
cC>Siume, com·üc:llltlo, quü1· os e leitores, ~Mr os 
cidadão.; wtantes p3ra n ig reja . do S. José da 
p,,.Jra l'~pad:l que d()Sip:Ua\'a llDT:t :tlli efi"ec!Uat• a 
mc::uta mesa eleitor:~! , dirigindo-se lo:.ro os mesmos 
e leitores l>rc;.entes ; sendo <JUe oliser\"im ~lle teste
munlla ach~r.se lnm~em cru rre.ntc tla casa da 
comara das audicncía$ J)Ublíca~ uma força ·nrnwda 
composta de polici3~ e Jl:lisanos. 

E mais não disre e nem llte fui l>erg unfado. 
E sendo lido io testemunha seu d epoimento c, por 
achar conforme, a ssigoou com o j uiz e o justi
ficao te. Eu J,uiz Francisco Yicir~ da ::iill•n, cscri· 
vão do ciYcl, o escrevi.-I. A.•·•·uda .. -Carolitw dO$ 
Santos Lima.-José Arltonio Pestana. 

Certifico que, pelo justiUcante me foi ui to que 
niio produzia mais testemunhas, de que dou fé. 

Limoeiro, 12 de Agosto ode 1878.-Em fê de 
verdade, Luiz Paulino VieiP·a de .Melln. 

E logo no mesmo di:.., hora e nnno e Log~r retro 
decbr-Jdo em meu cat"lorio, passo es tes auto~ con
clusos ao Dr. juiz munieipal Jo3quim Francisco 
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de "\Jmeida. E11, Luiz Paulino Yieir.l de :!llello, 
eserh .. Jo. 

Vi::tos esv~s autos, e:c.,jul~w ruuce:.hmtes: 
os depoimentos de ll. a fi.. c para q11e 
possa produzir os seus eifeitos jurídi
cos, homologando por sen!cno~ mando 
que s~~·a entregue ao jn~tifi.cnnte em 
ori~ina inde]1endente de cop:a. Li
mo"iro, 12 de A~osto de 187~. - Joa
rpâm. Fra1tCi.')c0 de Arruda. 

No mesmo dia, me7. 1 anno e log-at\ retro decla
r3do~. em n11•u cartorio.por porte do Dr. juiz mu
nicipal Joaquim Francisco dcl Arrud", me foi en
LrB;:ue e8Lcs autos cnm a :;entença rctro.-Eu 
Luiz _Pav.hiW Vieira de .lfello, esc6vão, que o sub
screVI. 

C:crtillco que intimei a sentença retro ao jus
tificanle cnpitão Josú Antonio Pestana, de r1uc 
ficou ucm scicnle e dou f·). Limoeiro, i2 de 
A~osto de l8i8.-Em fé de vcrd~dc,Luiz Pau
!ino V. de 1\fe!to. 

i.• SEUIE, DOCU~IENTO :-<. 5. 

Blm. Sr. juiz municipal2." snpplente do termo 
1!0 Limoeiro. 

Jo~é Antonio Pe,tana precisa que V. S , por se 
ac\H•r fôrn d:~ vil la o l.• supplenlc do juizo mmli· 
dpal em exercido pleno fazendo invenL,río, fnça 
vir ;'1 sua pre-een~.a Chri~toYào Ferrei r~ de Mour~1 
morador em Taquariting,, c do presente nesta fre
p:uezi", afim d.e declnrnr,debr.ixo de jnramPnto, se, 
nn ~unlidade de :L" juiz de paz daqudln fregtwzia, 
vr~sidiu a installaçfto da mesa parocllial que runo
ciunou na duplicata da eleição primaria procedida 
no dia 5 de Agosto na capelia da Vertente, e assi~
nou a aeta o mais pnpcis.concementrs aos t:-oba
lbos da mesmo formação da mesa; sendo entregue 

di1.er a 1·erdade do que soubesse e lhe fosse per
gantado. E scudo in<Jnerida sobre os facto~ cons
t"ntes da IICti•:Jo quo lhe foi lida c dcclarad:l: 

Hesp<ltldeu <rue no dia dous de Agosto deste 
nnno esLondo hospedado em casa do 'l'i;;ario Reao
\'ato Pt·rdra Téjo na povoação- de Taquaritin"a 
Otl!lJ de no mesm? à!~ _dons formar a mesa parÔ
elllal c~mo (H'Inll'll'O JUlZ de paz pelas cinco horas 
d:'l tu:lnhã foi cereada a ca~a do aito vi (rnrio afim 
de se1· ll[ljlrchendidos armamentos o ~;kndo elle 
l'~spondenle nppar<-cau em uma j:mella o alfer~s 
Y1~•l disse-lhe ~ue o negocio era com ellc respon
den1e, ao que diBse-lhe ~ue quando fosS<J para a 
motrir. 1:\ se enco ntrari nm c ilClas n o1•e h oras do 
dito dia foi a forç.< 1•ostada ao lado da i:,:reja matriz 
e na Oet:õ'l.sião mn qaB elle: respondcn.te se iJpro.:. 
xilliara da igreja acompanlwd1 pelo corpo eleitoral 
foi preso IJelo dito alferes em pr~sença do subic
le~:Hlo em cxcrc:cio Joaquim Jos:í Teixeira c e.,col
tndo foi conduzido pur.t n eotlella de Vertentes 
onde o fizeram nSséntnr no topo de uma mesa c 
lhe apr.:scnt:ll'am um popcl para assi~nar, a que 
cHc rcstJOudente se negou o nUa t1ssignou papel 
ítl~urn com relação :"t eleicão ·ltUe dizem l'úra ~~ui 
ft.ut:-~~ JOõcntlo que ·"llCn<1s desengmmd:~s que-n5o con
sc~uiri~uu n n:~stJ,rllatnr.:l .Uo rc.:;ponden~~ o man· 
d:.ram C!ulhOI'a. r;,çlnrou runis que nes<il occ;tsião 
ni10 lttll'i• nlli um s•í eleitor ou suppleote. E por 
rwda lllllÍ$ s;•ucr nem ille ser per;;untndo, dea-se 
por linúu l!stc dctloírnento depois de l he ser lido e 
aclwryunfo1·mc Msígnon com o juiz, do que tudo 
dou f•·. Eu José Thouwz do Amaral Mello , escd vão 
o escl'HVi.-Joaquim José GomM d~ Silva, Clu is
toviio Ferreira tlc ~!onrn, .Tose Antonio P estllna.
Collectoria do Limoeiro. 2:l de Outu bro de :1.877 .-
0 cscri\·üo. Mello Falcà.Ó. 

í.• SERrE, DOCU:IIENTO N. ô. 

no ~applente os ~utos. -rAQUAR!Tl:>G.\. 
'Nestes termos pede~ V. S. de(erimento. 

E. R. !\[. Protesto. 
Limoeiro, 18 de Outubro de 1.878.-Jose' Antm;io O abnixo nssign~do vem per~ntc o publiM pro-

Pestana. testar contra n violenci~ que, como L ' jniz de P"Z 
Como· requer , e m:1reo tt;; lO hnras.-Limoeiro, destn pnroc\li\t ~ i\ct\bn de soffr~r do:; agentes dn. 

19 de Outubro de i8i8.-Gom.es Silva. policia. 
Acbnudo-se hOSlled~do em c;Jsa do seu disti ncto 

Ce•·tillco que, ~m virtude da petiç:ío e degpacbo amigo 0 Hel' m. vigario, com o ilm ue presidir ã 
retro, intime'~. a Cllrislovão Ferreira de Moura para eleiçffo da me>"l P"rochial, foi cerc.1<1o por uma 
lodo o conteli.llo ua dita petição e seu de~pacho do força uc 20 praças s.ob o comm"n do de um alfere~ 
que neotl fiem sciente e dou fé. ue polícia e pelo .J.• supplente de subdele~aclo com 

Limoeiro, i9 de Outuln·o de l878. - Em f~ de 50 praç~s ~rmadns, dumnte o cerco da dita casa 
vcrd~clc o escrivJo-José Tltoma.z dn.-bnaml J!elto. ~e3dc as õ !toras at<i iiS JO ua IMnllã, do dia· 2 do 

Aos dcsenove ti ias do mez de Outubro do auno corrente. 
1lo n~<dmcnto de Nosso Senhor Jesus Christo de E quando, se::ruindo o abaixo ~ssig-nado nessa 
mil CJilocento~ fetent;t c oito, nest-~ vil la do Limo~i- llor~ para n igreja matriz, acompanhado de28 elei
l'o, em c:csa de residencia do ~-• supplcnte do juiz !ores, 1·ecebeu na. porta lia mesma matriz, on de lhe 
munidp~l Jonquim Jos1} Gomes d~ SHva! onde eu foi ob::.tado o in~ressn_. assim como nog ele itore~ e 
escrivão àe s~u C.1rgo fui vindo, nbi Jlre>ente o 1'0- no Revm. vignrio,a voz ae prisão pelo d ito alferes!. 
querente capitão José Antonio P~stana )telo juiz (oi Hesistindo o allai~o assi~nado co1n a lei na mão, 
inque!'ido o cidalliio Cllrisrovão Ferreira •le Moura á semelhante arhitrnriedude. o alferes declarou-lhe 
eomo a!li:mte se vê : rlo que para constar fa'o e$te perante o ccrpo eleitoral q Úe executava orden s de 
termo. Eu Jo;é Thomaz do Amaral }lei! o, eserivão seus superio:es. 
quo o escrevi. E assim foi o abaixo assig nado conduzidu :í força 

Ghristovi\o Ferreira ue Mon~, 63 nnnos de no meio da tropa que o es coltava. não se lhe ron
idndc, agricultor e primeiro juiz d e paz da paro- ccllcnuo ao menos que voltasse á 'casa para monlar 
chia· de 1'nquaritinga, ''iuvo, morador em Taquari- no cavallo em qtte tlnbn vindo para esta povou<:ão, 
tinga, natural de Goiana, c aos costume.< disse nada; sétle <la freg-uezia. • 
testemunha jurad.1 aos Santos Enm:;elhos em um J Condnzi~o escoltado ~\é ã c,•pella, sita no po
lh•ro delles em ~ue poz sua mão d ireita prometteu voado de Vcrtenic;;, alli o fizeram sentar-se 3 for<;<l: 
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para presitllr á org-aniz~wfu> c.le tuntl supposia tnc~a 
sem eleitor, nem snr,p!eiÍte :l1•"'UUl. 

ResistinCo o :.baixo ti~~ign;)do 1'm não assi~nar 
Ulll~ nela que Jlle ~jJre.<cnt3rnm, llnalmcme o dei· 
=am. 

Entrctnnto niío púde cleix~r o a~ixo :tssi:rnMlo 
de prot<'SI~r ~úntra a violencia rrnc "'' ffr~u, nsslm 
como nimla mais contrtl. n ~:tlumni:l. (jHC a~;tmtcs 
<le )"'lioia ns~oiJ.lbar;un de lwYer .o !ll~,m~ abaixo 
nss1gnadu~ nss1gnado a ncln fC\I :Sa all1 1or~l(::t~Ua. 

.:'\(1 mesmo cli:1 o aiJa.fxo assi~u:ulo \-·oi::mdo pnrtt 
n mntriz, onde tinlm sido 11re;o p~las i lwrns <In 
noite, soube que a mes., havi:~ sitio formada com 
a pre$i<lencio do :;. • j ruz d é Jl.,z co:n o.< ~8 elei· 
tores, por beve rem e;;tcs eonv ldndo o ~-• e este ter 
dado p~rte de d oente. 

l'orwnto o .aiJahw a~si g·nnllo tiio 1.clo~o de snn 
rejmlução, CJ <Mnuo inc~pn 1. de t.rnhir n l cL sua 
g·uia nnic.a c a ~ens ~nni:;os, :'e :tprel'sa em deci3rnr 
que foi nrrnstndo pcht íor~_>" JHtbltc.1 atli n capei!~ 
de Yertontcs para alH :lS~iA"n~r unu .acta clo:\nd~:' 
tinn; mu~ <JUe u não nssigriou c CJUe nnre; repro,·ou 
~emclbonte attentodo, contrn o qu~l protest3. 

Tnquor illnl!a, 5 de Agosto do i8i8.-Cl11·Wo~ifQ 
Ferreiru <I e Moura, 1. • juiz de paz. 

( Est~va a fl rmn reconhecida. ) 

8.• SEIUE, DOCú:\!EXTO K. f. 

i8iS. - Juizo municipal elo ter mo tle Aguns 
Bella~: Autunç;io ~de umn peti<:ão de justifi~çilo 
tio al lercs .M;mocl :soores de Albuquet·<!Ue Priacó. 
- O escrivão, Lourenr,o Pintcn·a. àa Costa. . 

Anno do na5cimcnto de Kosso Senhor Jcsu~ 
Cllristo de mil oitocentos setenta e oito aos dous dins 
do mez llc Apo•to do ilito anno, nesta villa de Aguas 
Bcllas, CO!ll3rca do Bom Conselho, província de 
Pernambuco, em meu cm·torio por parte do jnsti- · 
ficante ;~!fere~ llanoel Soares de Albut)_uerque 
l>ríocó,. m ç foi entregue Wlla pcli t:.lío dejushfi.ca~ão 
<1ue nd1ante segue, a qual por se achar despnchntla 
e me ser distribuidn Jiz ~u autuacflo . .t:u Lou
ronco Pintei r:.. "r1n Co~ t.:.l; t:sc.rivão CiUC~ o Pscrcw·i. 

Illm. ·sr . juiz munici]lal deste termo de Ag-uas 
Bcllas. · · 

O alferes)lanoel Soares de AllJu~uerque.Preacú, 
a ~em de seu direito quer justificar os itens sc
gumtes : L • se na noite de tll·imelro do corrente 
mez, roi ~renda a ígt·eja Ulntrir. dú><ta villa por 
forr~ publica c :LSsim "" conservou 110r todo o 
d1n -· 

, 2. • Se o )lrin:teiro j_u iz da 11az, e leitores e SUll
plentes foram 1m pedidos a pont~s de bavoneb s de 
entrar na igreja no dia 2 do corrente iucz, para 
compor n mesn Jlru"ochíal. 

3.• S~ no,dia a do corrente mez, foi ainda a mesa 
Jlaro~bi3l ilitpadida de funccionar n:l igreja 
matnz. 

~-· Se a mesa parochial fez. a elcir.ão na eJSa da 
C:J.mfin municipal. · 

5. • Se h~ mais de uma igr~ja nesta villn de 
Aguas Bellas. · 

6.• Se~ elei~ão feita pela mesa parocbial or"ani 
za~a .PelO primeiro juiz de paz na casa da ean1ara 
fo! reua cotn toda a pulllkida~e e lnspecç;i.o pu
h~ca. ~ por _:Isso requer a V_ $. re di :me admittir 
a J ushfi.:açao lll:IJ·cando o d~ e hor~ parn ter lo~ror 
a me~IDa. " 

N'c~tcs termos pede a V. S. defcr iulmto, cntre
;::~ndo-sc o ori:rmnl ao sup J>licante.- E. Il.li.
Agnas Belb s, tO de Agosto de 1878.-.MIIIlOCl Soares 
de _4ltm~umpu: Preacó. 

O .'L-como r eq uer e designo o dia de hoje ãs 
3 horas da t,rde, par:~ ter lo~ar a ju~tifi~çiio em 
casa de minha residcncia. Agua~ nellas. 10 <le 
Agosto de 1878.-Rolambet·!lc de ,\lbuquerqi<c . · 

_4.sscr;tada .. 

Aos dons dins do mez de Agosto de mil oitO· 
c~>nto~ setcnt:t o oito nc~ta Yill3 de .AguM Bellas em 
c.osa de rcsidcnci~ do juiz muoicij)nl, segundo 
snpplcn te em e:~:crcJcio , o tenente Deodato llolnm
!Jerge de Albuquerque, onde cu escri"ão de 
seu abaixo a~:sign:u]o , a l1i presente o juslificante 
jl~lo juiz foram iuqueriilas ns tcslcmnnl•as que 
abaixo se segu em ; o que parfi conslat· fiz este 
ter"'"· Eu, Lourenço Antonio da Costa, escriv:ío 
tiUti escrevi. 

L • tcstm!runlui _ 

JO:trJnim José Pereira Rangel, cas:tdo, coiD trinl;t 
c nove nonos de idade, nalurnl dcstn fre~;uetia, 
morador nesta villo, solicitndor de eausM, c alls 
costume~ · di>sc nada : testemunha jurada aos 
Snntos E'•anffolbos, em um Jh·ro àelles, em que 
poz su~ mão direita e prometteu dizer a verdade do 
que soubesse e lhe fos se perguntndo. E sendo in· 
q uérida sobre o itens da petição- disse ao primeiro 
quesito que na noilc do primeiro !lo col-rcate roer, 
a igreja mallir. desia freguezia foi cct>eada pel:t . 
for ça Jmb lica fazendo parte della um ct·cscido n u
mero de indios do extinctoaldcamento do Opanema, 
e assim se consen ·ou durante todo dia dous. Ao 
segundo dis:;e q ue sabe por ver q ue o primeiro jub: 
de paz do primeiro districto desta freguezia, os 
eleitores, e snpplentes foram i1011edidos n pontas de 
bayonelas de entr3r na igreja .no dia dons para 
compor a mesa varochial. Ao tet·ceiro disse, que 
no dia cinéo foi atada a m~a parochial impedida de 
runccionar na igreja matriz. Ao quarto disse, que 
sabe por ver <JUe a mesa .Parochial tez a eleição na 
casa da camara municipal. Ao quinto di$se, que 
nos ta villn se'• tem uma i grei•. Ao sexto disse, q11e 
saiJe '}UC u elciçllo rei ta pela mes~ parochial orga· 
nizada pelo tn·nueil·o j uil de paz, foi feita com 
toda publicidade c inspec\'ão pu blica. E 111ais não 
d isse e nem lhe foi perguntado, pelo que se dou 
por lindo. o seu depoimento que l ido e achado 
conforme assig nou eóm o juiz e jnstüle:~nte. 
· Eu Lourenço Antonio da Cost.~, eseri.-ão que es
ercvi .-Rolamoor~e d J AlbW)uerque. -Joaq uim 
José Pcr einl\angci.- :\lanocl Soares de Albuquer
que Princú. 

~. • testemunha. 
l'mncisco Rodrigues Lins, e:~~do com· 38 an

nos de idade, naturAl olest:• freguezia, morador nes
~ ,·ma, agricultor c aos costumO$ disse nada: tes
temunha jurada MsSantosEvangelbos, eiD um li

·vro delles em CJUe põz sua mão d ireita e·promet
teu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse 
pergunt.1do. E sendo inqucrido sobre os ítens da 
petição que lhe foi lida. Disse em priiDeiro, que 
s~be por ver, que na noite do primeiro d o corrente 
•nez foi ccrenda a igrejn matriz desla villa pela 
força pnhliea, e a inda se conservou por IOdo o d ia 
~ . Ao~.·, disse que o t.• juiz de paz, E!leitores 
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e supplentcs fornm impedidos a pontas de bayonelns 
de entrar nu i1-:reja no dia 2 pnra compôr a mesa 
paro~hi~l. Ao 3. o dis>e que no difl 5 foi ainda a 
Ule~a parochial impedida de funccionar na i~reja 
matriz. Ao 4.", disse rtue a nu~sa parochial fez a 
elcíç7to nn t·~sa d::t cam.ara mu.nidpnl. Ao:). o, dis~e 
que nc_ssa "'lla só ha uma igrej~ . Ao 6. o, disse que 
a el~Jt;ao le~ta 11ela mesa pamclllal or)!"anizada p~lo 
1. 0 JUIZ de paz, na casu da camal'a, foi H la com 
toda tmulicidade c. inspecção publica . E mais niio 
dtsso c nem lhe fot perguntado, pelo que deu-se 
por findo o seu d••poimcnto, depois de lhe ser lido e 
a_c!Jar conforme, en1 CJUe assignou com o juiz e jus
llhc;mte. Eu Lourenço Antonio da Costa, escriviio 
que escrev1.- Rolaroberge <l<! AlburJuer•rne.
~'rancisco Rodrigues Lius.-Monoel Soares dL>\1-
bUCJU~rque Priae<i . 

3. • testmmmha. 

J.os~ Victorino d~ Sih·.a llarreto. com ~8 annos 
d~ Lda~e, eazado, d1g0 :_viUVo, na~ural desta J'rcgne
Zia, e morador nesta v1Ua, e aos costumes disse n~
da : teste1uunlta jurada aos Santos Evan~elbos em 
um livro_dclles em qne pt\z sua mão dL~'cita '"pro
mett~u d1~el' a verdade do tJUil soubesse e lhe fosse 
p_erguntado. E sendo inquerida sobre itens da pe
ttç~o que lbe foi lida. Disse ao primeiro que na 
~~tte do cm·rente mez a igrejn matriz desltl villa, 
.01 c~rcada pela força p ublíca fazendo pat·te da 
mes!lla um crescido numero de índios do extinto 
aldeta~ento do Ipanema, e assim se conservou por 
tod~ ~~~ dons. .Ao seg-undo; disse que o pri
me1ro J utz de paz, eleitores e supplentes foram impe
dtdos a pontas de bayonetas de entrar na igreja no 
~~a dous para compor a mesa paro chiai. Ao terceiro, 
u_npondo p~la aff!rmativa. Ao quarto, disse que 
~1m-. Ao q um to dtsse, que nesta villa só tem uma 
1greJa. Ao sexto, disse que a ele1 ção feita pela mesa 
paroch1al orgamzada pelo primeiro juiz de paz na 
casa da eam~ra municipal , foi feita com toda pu
bhc1dade e .mspecção publica. E mais não disse e 
nem lhe fot perg-unlado, em que deu-se por findo 
o_presente depoimento, em que depois de lhe ser 
lldo assigna com o juiz e jnstificante. Eu Lou
r ençJ) Antonio da Costa, escrivão que .o escrevi.
Rolam./Jel'ge de Albuquerque .-Jose Yictorino da Silva 
Barrêto.-)Ianoel Som·es de Alb!UJUCt"que Pr·iacó. 

'>. • testemunha. 

Antonio Dan BarrôtlJ de Albuquerque, de qua
renta e tt·es annos de tdade, viuvo, natural desta 
freguezta, morador. nesta vi !la, agricultor, c do> 
cos tumes disse nada: testemunha jurada e sendo 
inquirida sobre os itens da petição que lhe foi lid~. 
Disse o primeiro que sabe por ver que na noite de 
primeiro do corrente mez, a igreja matriz dessa 
villa, foi eercadn pela for,a publica fnzendo parte 
da mesma nm crescido n_nmero de índios, e assim 
se conservou por todo dza dous . .Ao segundo disse, 
que o primeiro juiz de paz, eleitores e supplentes 
foram impedidos n pontas de bayonetas d e entrar 
na igreja no dia dous para compor a mesa parochiaJ. 
Ao terceiro disse que sim. Ao quarto disse que s im. 
Ao quinto disse que nesta vHla só tem uma igreja. 
Ao sexto, disse que a eleição feita pela mesa paro
chia!, org;Jniz:~àa _!)elo primeiro juiz de pn na c::~sa 
da camara foi fe1\a com toda a publicidade e ins
pecl)ão publica. E mais não disse e n em lhe roi 
perguntado, em que deu -se por findo o seu depoi-

mento, depois de lbe ser lido e achar eonforme. 
em q~e as;igua com o juiz e justificante d o qué 
dou fe. Eu. ~our~nço Quinteir o da Co~la, eserivüo 
que o e'c rev L- Rolamherg de A!buq~erqw.- An
tonio Paes B(J,rreto de .4.Untquerque.- Manoel Soare$ 
de Alb1UJIW"qlle Prencó. 

5. • testemmlf~a. 

Vicente ·Ferreira de Araujo, com cincoeolla e 
qlliltro annos de idade, casado, negocian te, n otu raL 
desta freguczia c morador ne~ta v ílla ; e ao cos
tume tliss · nada : testemunl>a j ur~da aos Samos 
E~angelh_os, em um livro delles em qne puz sua 
mao Lllrerta, e prometteu dizer a verdade do que 
soubesso c llte rossc perguntado. E sen do inr~uirida 
sobre os itens d:~ petição qnc lhe foi lida. Dts~e ao 
primeiro que sabe 110r ver que na noite de primeiro 
do corrente a igreja matriz des~a v illa foi cercada 
[IÇ»r força publica, e assim se conser'!on por todo 
d1a do as. Ao segundo responde allirmali vamente. 
Ao terceiro, disse que sim. Ao quarto. responde 
peJa a!llrmativa. Ao quinto, disse que ·nesta villa 
sú tem uma igreja. Ao sextO, CJ Ue a eleição feita 
pela mesa parochial, organizada pelo primeiro juiz 
de paz na casa da eamara com toda publicidade e 
inspecção publica. E m~is não disse nem lbe foi 
perguntado, em que depois de lhe s er lido e achar 
conform~ deu-se )Jor findo o presente deJJoimen to 
em que assignou com o juiz e justificante. Eu; 
Louranço Quinteiro da Costa, escrivão que o escrevi. 
- Rolamberg de .AU!WJuei·que.-Vicente Ferreira de 
Amujo.- Jfa.noel Soat·es de Albuquerque Priaco. 
~o mesmo dia, mez e anno, e logar retro ·de

clarado fa~ estes autos conclusos ao ju iz muni
cipal ~. • supplente em exercício o tenente Deod ato 
Rolamberge de Albuquerque. de que fiz este termo. 
Eu, Lourenço Quinteiro da Costa, escrivão que 
o escrevi.- Sellados e preparados subam á con
clusão do Dr. juiz municipal dos termos reu nidos 
desta comarca d e Bom Conselho. Villa de Aguas 
Bellas, l2 do .Agosto de I 878. - RoklmlJerge de 
.4.ll>ttquerque. 

Xo mesmo dia, mez e anno .. lagar supra decla
rado, nor_ parte do juiz municipal 2. o supplente 
em- exere1czo o tenente Deod~to Rolamberge ·de 
Albuquerque, m e foram en tregues estes autos ~om 
o despacho supra, de que fiz es le termo. Eu, Lou
renco Quinteiro da Costa, escrivão q ue o ~screvi. 
Certifico que estes autOs têm de pagarem o sello de 
sete e meias folhas com a branca que se assi~na, 
de que dou fé. Aguas Bellas, i:! de Agosto d e i~78 . 
-0 escrivão, Lourenço Qui11teiro da Cosia. 

No mesmo dia, mez e auno, lognr supra d ecla
rado de roeu cartorio, faço estes autos con clusos . 
no juiz n1unieipal da, comarca d o Bom Conselho o 
Dr. Joaquim Antonío da Silveira Junior, do que 
foz este termo. Eu, Louren~o··Quinteit·o da Costa, 
escrivão que escrevi. O escrivão, Cordeiro, me faça 
estes :m!Os conclusos depois de os ter sellado. Bom 
Conselho, 24 de Agosto de t878.-Sil~eira. .Ju1tim'. 
~o mesmo dia, mez; anno c Jogar, por par te do 

Dr. juiz municipal foram entregues estes autos de 
que fiz este termo. Eu, Luiz Antonio Cordeiro, 
escrivão o escrevi. Certifico que os presentes autos 
têm de pag;Jr o sello de sete folhas com a se-· 
guinte em branco, de que dou fe; Bom Conselho, 
~4 de Agosto de !878.- O escr.ivão, .Luiz A ntonio 
Cordeiro. 
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No mesmo dia, mez e a.nno e Jogar faço esles ' de~pa.chn ma.ndc CJile o secretario d.1 junia muni
:lU!O> concluso< ao Dr. jt1iz municipal deste ter111o, cijlal ct•rLilique se os ci.tlndfios !ll i~uel Ah•es Cavai· 
do que fiz este termo. Eu, Ltú:S Antoni~> Cordiiro canti, tenndro Tonorio de Allmq tlef<lue :\fello, 
cscrl\•5o, o que cscre\'i. . . Adnão T"norío de AllJuqu,,rquc, Mano:-! HilJe iro 

Julgo ror ,~ntença prOY":'ldo· o dcduzii.JO n:.1. po- de Carv.niho, Linr1 Evsng-ells~a dos Reis, C;Lndido 
tir<io de Ih. 2 em vi~ta dft r,rova dada c parn que ~loreirn Sobral, Antonio Franci>co Tnveir:l, An· 
produza os SllUS de1·idos effeitos. Entregue-se esta tonio Jcronimo de :>:luza, ·1 gostin11o Ah•es Pereira 
<lO juslifieante~ sem ficar trn~!o.do, (' p:.1guc o me~ mo C:.astro~ Jo:~qnim lztdoro d~1 Co.sla, An tonio Pinto 
as cu<l:l<. Bom ~onsellw, 21. ole Agoslo ol.~ l8i~.- Teixcim Junior, Nicoláo Tokn!ÜIO de Figueiredo 
Joaqu-i1n .4ntotúo da SUreiraJunior. Lima, Possidonio Tenorio de Arauj o, Joaquim An· 

· tero tla Silva Vieir~, Pa:1talefio de ~iqueit·a Bello, 
DATA João Tenorio Masear,•.nhas, Jm·euei~nno TenDr io 

No mesmo diil ,_ mez c un 110 e l()ga.r por p::\rte do 
doutor juiz mumcipal Jeste termo, me foram en
tr~(\·ue:; e:-:.t1~~ ;1utos do que fiz este termo.-Eu, 
Lu f:: A.n.tonio Cord.â.ro, esc:rivãu, que o escrevi. 

TlElllSSÂO 

E logo no mesmo dia. me7. e anno e lagar do. 
meu cartorio faço ren1issào destes nulos no jUiT. 
munio:ipal mppknto Jo termo de Agut"1s llellas do 
que l!z este termo. Eu, Ltü:z ..t.ntonio Cordeiro, es
cri~r~~o. 

Aos vinte c seis dins do mez de . . -\go~to de mil 
oitocentos sete11ta e oito. ne>tn villa de A~uas 
J3eJia<. em meu eartorío por parte do jui• muni
cipal · seg·undo supplenté em excrdcio o tenente 
Deo<Wt:1 Rol~m!Jerge <le Albuquerque, me for:lm 
ent1·cg:uc~ e:.tes autos eom a sentença-retro--~ do 
que fiz este termo. Eu, Lour~I>{O Monteiro da Costa. 

PUBLICA.ÇÃO 

Aos vinte seis Jias do mez de Ago;to de mil oito
centos setcnt11 e Oi!ú, nesta vllla de Aguas Bellas, 
comnrea do Bom Conselho, da pro\•incí~ de Per
nambuco, em meu cartorio faço publico a sentença 
retro, de folha> oito, de que fiz efte tenno.-Eu, 
L<>uren;,o Monteiro da Costa. 

CERTiDÃO 

No mesmo dia, mez, e anno, rogar retro decbrado 
de meu t&rlorio f.uço estes ;lutos cGnclusos no jniz: 
mnniri]l~l ~e;rnndo supplentc em exercício o te
nente Dio~ato Rolnmbcr:;c de Albuquet·quc, do que 
fiz este termo. Eu, Lonrenco Qtlinteiro da Costa, es" 
eriYãv 11. ue o cscre\ri. ~ 

CO~CLESOS 

Entregue-se ã p~rte independente de traslado 
png;>s as ouslas.-Agu~• Bello., 26 de Agosto de 
iM78.-&lambeJ·ge de A.lbv<]ue,.que. 

D.\..TA 

. ~o me~~1o di3 1 me:r., nnno~ Jogar por parte Uo 
JUIZ muniCipal seg undo mpplente ~m exercício o 
ten ente Diodato Holamberge de AIIJ nquerque, me 
foram entregues e'tes autos com o des [1acho supra. 
fie q'te fiz este t e rmo. Eu. Lourenço Quinteiro do. 
Costa, cscrivi"io que o escrevi. 

8.• SERIE, DOCUM&'ITO 1\. 2. 

Sr. presidente da junta de quolitlcação de vO· 
\ante!; d.este munlC2piO. 

Diz _Antonio Al,es Barbosa Junior que além de 
seu dtrcno preeJsa que V. S. por seu rcspdtavel 

de .Mascarenllas, Libera to C~vakante lle AlbUf[U•!f· 
que, Ivo :lorinno Gue<l~s Alcororado, T.uiz Tcnorio 
Jle Albuqucr•Iue ~[ello, ~lanod Elias da Silva e 
Albuquerque, Jnsc Gucoles de S:i Albuquerque, 
Antonoo Fernandes de Lima Junior, Jose Vieira 
Dilnt...1~, Francisro Vieir~1 Junior, I~nacio Addino 
de Godoy e Vasconcellos. Rogero José d e Barros, 
~~nnoel Joaquim Duarte Souza. Anton io Edna1·do, 
dos Santog Jntob:i, Fl':lOCi~co nndrizu1~S de )l! ello, 
Pnnlino Francisco da Pot·ciunettla , Jo<é r!e Car
valho Arnujn Cavalcanti Sobrinh<J, Firmino B~>tos 
do Rego }!cllo, J:J"o Tenorio Lima. Deodato Cy· 
rillo da Mott,, Anionio GomP.s de OJi,•<"irn Masm
ramdulm, Antonio Alve< Feitosa dos Bi>is, ~l:moel 
Paulino tia Porciuncula, Honorio Paulino da Por· 
citmeula, JotHjuim Paul i no da Porciuncula, Eva
ri>to Antonio rios Anjo•, Trajano Jose de Góes, e 
Mnnnel Pinto de ~Iirnnda rstüo qualilicudos como 
v:otantes nesta fr~guezia e ~e tem a~ q ualidades de 
elt>giveis. 

Sestcs tern>os pene a V. S. deterimento.-E. R. li. 
-Bom Conselho, 30 de de Setembro i87S.-ibotonio 
.!lve• Barlx!:za. 

CertiOque-sc.- Bom Conselho, 30 à e Sete;nbro 
de i8i8.-Si!ccim JuniOJ· _ 

Em cumprimento d•l Jispo~to retro certill
co, que revendo os livro~ de qu ali-ficação de 
votantes desta p:.roehia não consta delles, qu e 
os cidadão; Miguel Alves Cavalcante, Adr ião Te
nor lo de Albuquerque, Lino Evang-el ista do~ Reis, 
C:mditlo Moreira d~ Sobral, Anton io Frnncisco Ta
Ycira, Antonio Jeronimo de Sou~a, Agostinho 
Alve~ Pereira Castor, Joaquim lzido ro da Cost;J. , 
Antonio Pinto Teixeira Junior , Joaq uim Antéro 
tln S il,-a Vieira, Pantaleão de Siqote i>"a Bello, Ioiio 
1'enorio de Mascarenh.a>, Juvenciano T1•norio de 
Jtlascaren:,as Libcrato C:n·alcante de Allm quer<(llC, 
~ranoel Elios dn Silva e Albuquct''JUC, Jostl Guede~ 
de Sa e Albuquer•Jue Antonio F em and••s de 
Lima Junior, Iosú Vieira Dantas , Francisco 
Yicir.t Junior, Rogerio los~ de Barros, ~fn· 
noel Joaquim Duarte tiouza, Anton io Eduard o. 
dos Santos Jatob:í, Franci~co l\odrigucs d~ ilfeilo, 
Paulino Jw; da l'oreiuncu:a. José de Carvalho de 
Aranjo CaYal•·ante Sobrinho, Firmi no Bastos do 
He:;o ~lello, Jo:i•• Tenorio Lnoa, Anton io (;ames 
de Oliveirn Mas•arandúl<a, Antonio Alves Feitosa 
dos Reis, 11anJcl Paul i no da Porciuncnln, Honorio 
Paulino tb Porcinneula. Evadsto Antonio dos 
Anjos, Trajano Jo~é d • Góe>. e Manoel Pinto de• 
Miranda, estejam qualificodos ; e que os cidadãos 
Leandro Tenorio de AlhtHJUCr<jue, Nico!>io Tolen
tiuo de Fi;:ueireil o Lima , Possilloni o Teu o rio de 
Arnujo, Ivo Surhono GueMs Alcoforado, Luiz 
Tenorio !lc Albuquerqu~, e Jooquim Panlino dn 
Pot•ciuncuh cst:l.o qualificadM, par t\m não siio 
e legi,eis, por só terem a ren da d e ~00,5000 que 
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o cidad 1o Diodato Crrillo ua !'t[otta, está q ualifieauo 
com a renda de !i.OO,)OOO, qne o cid"dã.o Manoel 
Ribeiro de Can·alho estã na qu>lificação de l87G 
com a renda de 400,)000, c na deste unno estú 
com a nola de mudado ; e que o cidadão lgruwio 
Auehno <le ~o<loy e ynsconcdlos nii~ está quali
ficado, e~ts l1ndo t}()reHl m q uahficaçuo o nome 
do ctdauaa lr:nacto Adelino de Gotloy, com a 
renda de 2001;t}OO. O referido é ven'ladc. Yilla do 
Bom Conselho, I de Ontnbro de i878.- Neme•·w 
Carlos Soares Yillela, secret:lrio da c amara. 

8.• SERIE, DOCUMENTO N. 3. 

Illm. Sr. presidente da eamaru~ municipal deste 
município dcA~uas Bell~s. 

O alferes José }'austino Marinho Falcüo, n l•cra de. 
seu direito, precisa e, por isso, requer a Y. 8. que 
se di!!"ne mnndar que' o respecti'!O secretnrio dessa 
camara, em Yista dos lh-ros d~ qualificação de "\'o
t.antes desL1 fre~uezia, a que se pr"ceden em i876, 
certilirrue se Felix Alves Macha!lo, A~ostinlw ~lar
que> de Oliveir:t, Joaquilfl Pai de Albuo)nerque, 
Idalino Rotlri~U8S dct Hol"hn, J~s<í Joaquim .J~ Oli
veirH Neves, Antonio "Pai de Albuquerque, Alanoel 
Marques de Vasconcellos Ramos, Francisco Ro· 
drigues da Rocha, Set•afim :!>larques de Oliveira, 
Josü de )lello dn Silva Leite, Francisc-o Antonio de 
Allmquer•]ne, íoão Martins <los Santos, Iofio L niz 
de Araujo, Estevão Ciryaco dos S;;ntos, são quali
ficado< nesta parochia. certi licando lambem a res
peito de sua clegillílidaue, tudo em termos que 
faça fci. 

N >lesterrnosP. aY. S. deferimento. 
E. R. ~l.-A~un> Jl<J!l:\s, 31 ue Agosto do 1878.

José F~ustino Ua1·inllo F a leão. 
Ccrtifiqut'!-~c. Aguas B~llns_, 31 de Agostú de 

1.878.-ArauJO, prO·tlresidente . 
Certifico que, revendo o livro ".dn qualifi::ação 

desta freguezia, procedida em !87G,dellc não consta 
ser qualilicodo o individuo de nome José de Mello 
da Silva Ltite,deque trata a petição retro; dou fé. 
Aguas Bellas. 31 de A!!osto de 1.~78.-0 secretario 
da carnara, Francisco Rodrigues Li>ls. 

Ccrli fico que as demais pessoas meuci onad as na 
mcmla peli çiio retro s:io quntifitada:> e todas elbs 
quer por deli!Jeraçiio da junta pnrochial, quer 
por delílleraçro da jun"' municipal, foram corui
deradas simpl~smente votantes <i falta de ren<las, as 
qunes se adtam nas rc>prctívas listas supplemcn
tares dos nfto elcg-iveis; dou f~. Aguas Bcllos, ai 
de Agosto de !878.-o secret{lrio da camar{l, Fran.
cisco Rodrigulls Lins. 

8." SERIE, DOÇmiENIOX. 4. 

lllm. Sr. Dr. juiz municipal clesle termo.-
0 tenente Francelino Rrar.iliano de Figueiredo 
Lima, a bem de seu direito ~1recisa e requer a 
Y. S, ']Ue se digne mandar pelo c~criviio compe
tente certi!icar se o tenente-coronel Manoel Ca
V!Ilc:Jnti de Albuquerque Neco estã ou não pron un
eiado neste termo. 

Nestes termos- Péde a V. S: deferimento.
E. R. M.- Fro·ru.:eli>w Brazi liano de FigW3iredo 
L inUt.-Bom eonsclho, l~ de Outubro de 1878. 

·-certifique-se. Bom Conselho , i~ de Outubro de 
:1.878 .- Silteira Junior. · 

CertiOco que revendo os auto; crimes exis
tentes no meu canorio e em Ulll delles consta 
e<tm· o tenente-coronel Manoel Cavaleanli, digo, 
Manoel d~ Albuquerque ca,·alcanli Neco pronun
ctado no art. l~ii do codig-o criminal combinado 
com a segnnda part~ do art. i87 do tM<mo codi~o, 
cuja pronuncla é do teor- e fót ma ::1eguintes: Vistos 
estes autos, etc. Julgo procedente n denuncia de 
folhl!s .d o~L~ d~•úa contr-a o delegado tle J)OUcin 
deste termo o tenente-coronel Manoel de Albtl· 
querque C:tv~lcanti Neto e o carcereiro Guiciano 
Tonorio de ~lascarenha em face dos depoimentos 
da; testem unhas, Jos documentos de folhas quatro a 
dez, porquanto delles se v~ que os denunciados 
racusaram cumprir tlma ordem de habeas-corpus 
expedida em favor de João Rodri~ucs Ca:ueflo, 
e portanto os pronuncio como incursos no art.. ISS 
do <~odigo criminal combinado com a segunda 
parte do art. 187 do mesmo codigo e os s ujeito á 
prisiio e lin·amento e eondemnarto~ ig ualmento 
nas castas o escrivão; lançando Q nome dos réos 
no rol dos culpndos }Jassc mandado de prisão con
tra os mesmos. E sendo o crirne de ~ue pronuncio 
os rt:os alianoavel, arLitro o fiança proV"isoriu na 
imporlanciu d0 um conto e qu inhentos mil réis 

I 
parn o primeiro dos rj}os c de sejsccntos mil r éis 
para o segundo. Bom Comelho, ~ti de Junho d e 
1.878. JoaquiN Jlntanio da Si lt·cira Junior . E nada 
mni.s se continhll na d!ta ptonunria que Helrncnte 
coptei do proprio origmal o é o IJUe me reporto e 
dou fé. Bom Consellto, 12 de Outubro de 1878.-
0 esr,rivão interino, Joaquim F mii.Cisw de Li!ll.a 
Bess(:.. 

8.• SERIE, DOCUMENTO X. õ. 

Illm. Sr. Dr. juiz municipal do termod Bom Con
selho.-Diz o capilão José d•' Albuquerque Simões 
do Amarnl que a bem de seu direito precisa e requer 
a V. S. qne se digne mandar certificar pelo t aLel
Iüio que transcrev~u em ~eu Hvro de no tas as act.a·~ 
das eleições para deputados geraes e p rovinc iaes, 
que foram feitas na ig rejtt matriz d esta v i !la, o dia 
em que foram feitas ditas eleições \)D ro de\Ju
tados gemes; ~_. o dia em que foram felt as as c ei
çiies para Mputados pt·ovincia€s; 3.' se a mesa que 
presidiu a eleição asslg-uou as actas transcri)ltas no 
Livro de not:Js; 4.' , linnlm~nte, em que dia for~m 
-tr3nscriptus no E1•ro de nol.:ls 3> di tas el eições. 
N e><tes termos. 

P. 3 V. S. deferimento. - E. R. )L-José de A l
()uq-.erquc Simões do .. Amaral . 

Certir.que-se. Bom Conselho, i-:3 de Setenlbro 
de !878.-Silveira Junior. · 

O alferes Luiz Antomo Cordeiro , primeiro t" bel
lião do publico JUdicial e not:ts, escri\"ÕIO de orp hãos, 
capellas e resi d uos do termo do Bom Cansei bo. 
comarca do mesmo nome, província d e Pcrnam: 
buco que DctlS guarde, digo, de Pernambuco por 
Sua ~iagestade o Imper<1dor que DelLS guarde. 

Certifico ao primeiro que as eleiç~s para de
put:ldos á assembléa geral desta provincia cons
tantes do petição retro foram feitas no dia quatro 
do COl'rente m ez, e anuo. Ao sej!undo certifico que 
as eleições para deputados â assembléa provincial 
foram feitas no dia seis do mesmo me• e anno. Ao 
terceiro certificoque ~ssignou sómen le :~s act.1s por 
mim transcriptas em meu livro de not:.s o capitão 
Miguel AI ves Cavalcanti, o qual funccionou como 
pre~idente, ·como se via da cópia~ e orh!inal. Ao 
quarto, finalmenl.e, certificoque foram.tr:mscriptas 
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no dia 12 do supr~ dit<l mcz e ~uno. O 1·eferido é 
verdmle do <JllC d•m fé .. Bom C?nselho,_ 13 de. :k
tem uro de 11!78. Eu Ltnz Anton•o CordmnJ, L t~
belliiio JlUbllro . •1ne o escnw i e ~s<ignei em IJU· 
bJieo e ruo de que n,;o.-Lui.::- .-ltl!OiliO Cotdtiro. 

9.• SElUE, DOCmrEX"fO X. 1. 

ll!m. Sr. llrt;sidenl.tl da tolC:>< t t•aroohial tb frc
guP.zia do Dom Innlim. 

o baelwrel Josó lforcira Ah·es ela Silva, :1 bem !lc 
;eu tlir<!iiO c justiç.1, precis:1 que V. S. ,;e tliguc 
manJar o eseriYão de paz l'elic.iano Joaquim de 
,wuh•r C<!sta, d:u·-lltc por ce•·lfduo verbo ad cerbwn. 
Õ 1eor rl<l act~ da orgnnisac:ão d~ mesa pnroehial 
desta rrc~uezla . que tere toga r hoJe, 2 do corrente 
n1ez de .-\~"'sto. devondo ser mcneiou:~dos os nomes 
doe> deitores c s11Ptlkntes qnc concorrc•·mn o\ e~s..~ 
eleiÇ<"io ; tmlo em termo:; que faça fé. Isto t•osto. 
!>. dêfcrimenlo. - B. ll. ~1. • 

Como requer. -I~rej~ matriz da Yilla do 13om 
Jardim, 2 de .\ ~(Oslo d~ 1$i8.- Rogol!e•·to B. da Silva. 

Fe!iciano lonquim ele ~ulnr Costa, cscri\'ão de 
p~z <1~ frega~zi:t do Bom Jardim, em virtude da 
let ,. etc. 

Certifico, <(UC, rcYendo o ltno das nelas, de que 
tmta a pcti~üo supra, nellc encontrei á folhn 
~ c 3 a acta do teor seguinte : Acta dn eleir,ão da 
mesa parocltlal do Bom Jarillm. Aos dons dias do 
mez de Agoslo do anno do Nascimento de Xosso 
Senhor 1~SU5 Christo do mil oitocentos sctent., o 
oito, (leias dez !toras da ma.nbã, reunido no corpo do 
ig-reja motriz dest.1 p;:trochia do Bom Jardim, ;ob a 
presidencia do juiz de paz mnis votndo, capitão 
i'íiooWo Antouio Duarte, o; eleitores e supvlentcs 
almixo nomeados c pre$ente:; commigo esc ri vrro n 
seu cnrgo, tl.1ra o fiut de (Jroee!l<Jr-se .i elei{'-'io da 
tuesa parocllial, para a eleiç.iío que tem de proce
der·se, no Ji~ 5 do corrcnle me1., parn eleitores ge
r ocs, o dito juiz <k p:u:, leu o capitulo segundo do 
ti tulo ~egundo e n rios artigos do titulo primeiro, 
cn~itulo sc~undo das in$\L'neçõcs de doze t)e Ia
u el ro de mil oitocentos e setenta .e seis e annun· 
ciou quu ia pt·oce~~r ã ~l eit!ào dos memhros da 
ttlê!;a. Fei ta~ chamada dos elcitot-e.se seus ilnmedia
to~. o~ quae:o ltnl·;nm sido convocados, c sendo, por 
mhn cscri Y:it)~ la.n-::adú!l. etn uma li~ta os nomes dos 
<tne nfio r.otnparecerant, os que comjmrecer:~m iam 
entregando duns cedui:Js á proporção que eram 
chamados, M quncs eram rooolhidas ã urna, reSlll
tnndo depois de se[l<lra:l.as·em dousma{'.os di~tinctos 
e eoutadas pelo tir. j uit de p;a presideute o nume
ro de oitenta e quatro ccdula:; r ecebida$. Proce
dendo o mesmo Sr. juiz :i e paz pri!!idente á lei
tura das rcspecth·as cedulas, em que se seguiu o· 
processo retommendado pela s,•gundn pnttc do 
artigo dez e pelos artigos onze c doze de de· 
creio de doze de J4neiro de mil otloe<:!ntos 
setenta c sei$, reconheceu-se haver obtido 
YOto os scgnint.:s cidadãos: advogado José- c v. 
Jlriano llezerra de ~lello vinte e um votos, cã.. 
Jlitão FrancisllO Mauricio da Matta 1\illeiro,vintc vo
tos, José .-\.utonio Soares, dezoito I'Otos, Ioão Th!a~o 
de .Ar.:~ujo l>crcira, dezeseis votos, alferes Antonio 
Gomes da Costa. cinto V<Jto~, Jo~il Gomes de Arani<J 
~'íllio, cinco votos, digo Filho, qu;~ tro votos, sendo 
deelamdos membro.s da mesa }JOr olJteJ:cm a plu· 
r:~hd:ldll de \"Otos os Sr:>. : advogado Josü Cytmauo 

nezerrü de ~fello, capitão Francisco Mauricio da 
l latta nibciro, lo~,; Antonio Soares c Jo:io Thiago 
de Aroujo P~reiro . Lidas e 3JlUrndas ns ccdui3S 
par~ sur•plentes, reeonlieceu-sc bal' crcm oLlido 
yotos os seguintes cidadãos: .Misa'-1 Xoval Feraan· 
des Souz.!' , com viutG c un1 ,~otos, JosU Frauei:i-eo 
Xnl"ier d:, Fonsee.1, com vinte votos, Albino Se
Ye:-i~no de Souza Barbosa, com dezoito vot()s, João 
Dm·bo•a da Sih•a, com dezoito votos, loãa C:lpit\1· 
lino de Aquino Guerra, com ciuco \'Oios, Antonio 
~lntheus llangel, com <{tla\ro votos; pelo que fo· 
r.1111 clcclarados pelo Sr. juiz de ~z presiclomc, ~up
f>lcnic dos membros d~ meso por ool<lrezu a 
plur~lidadc de votos, os eidadãos: Jlfisnol ::'io1·al 
Fern:mtles Souza, Sosé Francisc~ Xavier d.~ 
Fousuc.1, AllJino Severinno de Souza Barbo'a Jofio 
Barbosa <la Sih·n . Pa~sou-se em segui <la a fazer· 
se a chamada dos eleitores, 11ara elegerem o presi· 
dente d<1 mesa e :seus subslituiOS, ret'onbceeu-sc 
h;wcr o!Jtido Yotos O> sel?uinte~ cidadftos : capitão 
Rogoberto B:trtosa da Sitva, com tl"inta e oito \' O
tos, ""PitUo José Francisco Cordeiro de Arruda, 
~om tnntn c ~eis votos, capitão Nicoláo Antonio 
Dunne, com tri•llo e cinco Yoto; , major José Cae· 
tano Pereira de Queiroz, com t!"intn c qtl3tro votos, 
e Tnuriuo Lauriano de Rezende 1\.mgel, com núve 
votos, sendo portantú declarado presidente da mesa 
por haver obtido ~ pluralid~<le dll votos o cid:t
dão Rogoberto llarboza da. Sih•a, c da mesm:1 rónna 
seu~ s ttbstitutos, enpitiio Josú Fraucheo Cordeiro 
de Arruda, Nicolúo Antonio Duarte e majot• Josó 
Caetano Pereira de Queiroz. Os eleitos, s~ndo eon· 
voeados, Jlassnram A tomar assento. Foram abSCI· 
vidos da multa os eleitores e supplenies: Doutor 
Manoel Tertuliano 'l'mvasso; de Arruda, c;pi\ão 
Manoel Severino Cnbrul de Arruda; Amaro Se\·e, 
rino de l'~ub , José Cordei ro de Arruda, Manoel 
de Souza Tra\'assos de Arruda, Joaquim Paei· 
fi co de Arruda e Mello , José Januorio Pereira 
de Queiroz, tenente Agostinho de Souza Leal, Jollo 
Baptista. d~ Araujo, Constantino Ferreira de Car 
valho, Josti Pedro de Medeiros, Antonio Francisco 
do Re,:o, Josú Eleutorio de Sant'Anna, Joaquim 
Frnnc1sco d~ Ar ruda, Jos~ Alves do Monte, José 
Theodoro Coelho, Iooquim Martins da Cunha, Au· 
tonio Severino ue Paula, Gustavo C)'I"illo Gomes, 
José Pereira de Oliveira Coelho, Alves Cordeiro, 
Paulino Francisco de Arruda, José R1rl>o1.a CU· 
mello, João de Arrud~ Cordeiro, Antonio Gome.> 
Dourado C..valcanti, José Roberto Pinto da Motta, 
ChristQ\"ãO dos Snntos Came!lo Chove>, Iosé de 
Arrudn Cordeiro, Manoel da Silva P~ssõ~. Jo:l(ruim 
José 1' abo~a . A11tonlo de Arruda CordeiL·o, Joaquim 
tl n Sil \' n Pinto, :Manoel Joaquim de Barro>, Jladre 
João da Cosl:l Bezerr:t de Carvalho, Cczacio ll:lr
boza de Maria, Antonio Verissimo dos Santos, 
Jilaqui.u Carneiro de Moura, hlanocl José Pinto, 
J•laqttim Gon~alves Carnei ro, ]alio Tltiago de Araujo 
l'~reit·a, João Dias Coutinho, Genuíno llarboza Lima 
de A~ar, )lanocl Claro dn 1llalta Ribeiro, r' ir· 
mino Jrerreiru da SiiYa, José Ferreira da Silva Jn· 
nf'>r, Manoel Christov-:io da SiJ,·a Pinto, Genuíno 
Ferreira Gomes, vi~to serem j ustas as causas de 
seu não comparecimento.- Ultiuwdu assim a Cor· 
maçJo da mesa, mandou o Sr . }!residente laçrar 
~sta neta, em que todos nssignaram. Eu Feliciano 
Joacruim de Aguiar Cosia, escrivffo ·de paz o es· 
c;-e~ i e assigno.-Nieolá.o Antonio Do..~rte , j ttiz ·de 
paz pl"imeiro votado; ll.ogolJerto Barboz~ d~ Silv~ . 
presidente; Jo~ Cvprianc Bez~rra de Mello, me· 
sarlo ; Froneisco ~auricio da llatta 'l\ibeiro, me· 
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arie ; JoSJ\ Antonio Soores. mes.trio; João Thiago 
de Araujo Pereira, pad re lfanoel Bealclo Barboza 
d,a ~il ~a, . Franci•co de Paula Gom~s dos San\os, 
Joaquim Goncah·es daCost~ _Lima Filho, An\onio 
Pau li no Barboza da Silva, Antonio !dntheus Ran.qel, 
FeliclaJlo Joaquim de Aguiar Costa, Aleixo &r·· 
boza de Limtl, ~everino Barboza daSilm Nõ, João 
Antonio Dunrte, Taurino Lauriano de Rezende 
Rang-el,-João Lopes Delgado Leal, !lfanoel Ferreira 
daS1lva B<l<i , Manoel Antonio Gal3o, JoJo Capitu· 
Jino de Aquino Guerra, Luur cnio Gonç.alves de 
Aze-vedo, JOO<Juim Gu ilherme Travassos Sari
n ho, Jo..<é Francisco Cordeiro de Arruda, Feli
eiano Jer onymo Ribeiro de Amorim, João Fe· 
Jippe de }lello, Manoel llarbosa Camello, Vicente 
da }falta Ribeiro Lcüo, Ign~cio Gomes Bar· 
bosa, Jeremias ('.abrnl de Arruda, Josü Francisco 
Xavior da Fonseca, Manoel Gomes r>e.<sôa Santos, 
Antonio Duarte da Costa, Antonio Gomes da Co~t:l, 
José Caetano Pereira de Queirór., Urcesino Se
vero Pereira de Qaeirl\z; José Gom es de Araujo Ju
nior, José Lourenço Gomes: Cabral, Jn:;ó Francisco 
de Arruda, J oão Gomes Barbosa c Fran cisco Xavier 
da Silva. E nada mais continha. estn acta, a <[Uol 
'\'"ai escript.~ e copiada do proprio livro ao qual me 
reporto e vai sem causa que du vida laça. Sub
screvo e assigno. Corpo·d~ igreja matriz da frc;;ue
zia do Bom Jardim, 2 de Agosto ile !SiS.-0 escri 
vão ile paz-Ft liciano Joaquim de Aguiar Costa. 

9. • SERIE; DOCUMENTO N .. ~ . 

Joaquim Pacifico de Arruda e :\I e !lo, tab~llião 
publico do judicial e nows, escrivão de orphãos, 
resíduos e cape lias, offieinl do registro geral & s 
h ypotbecas, nesta vllla e comarca de Bom Jardim, 
p roviueia de J.>erna.mbueo, por Sua Magastnde I m· 
porial e Constitucional o Senhor Dom Pedro Se
gundo, a quem Deus guarde, etc. 

Certifico, que revendo o m eu livro de n9tos á 
fi . 73, encontrei o protesto do tbeor; fórma e ma· 
n eiro seguinLe:-Pro\esLo-Saibam qua.ntos es\e 
publico insr.umento de protesto virem, que sendo 
110 anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oitocento~ setenta e oito, quinqua
gesimo setimo da independcncia c do lmperio, aos 
seis dias do met de .Agosto ·do dito anno, nestn 
villa e eomnrca de Bom J.trdim, provinei~ de Per 
námbuco em meu cartorio á rua da Virar.ão nu
mero um, vieram os abaixo aS$ignados, ·pessoas 
de mim tnbellião reconhecidas, de que dou f6, e 
me pediram (tue tr:1nserevesse em meu livro d e 
notas o sell.Protesto do ·uteor seguinte : 

Protesto 

Os abaixo assigll3dos,.llresidentc c mais memuros 
da . mesa Jlarochial da comarca de Bom Jardun, 
vêm, uSõlndo da attribu ição que a lei lhe confere, 
protestnr contra o neto illegal e o.rb itrario prati
cado pelos agentes da 31ltoridade publica, que lbes 
vedaram a entrada da matriz quando para nllí se 
dirigiam a conti-nuar os trabalhos encetados no d la 
anterior. 

Achando-se a matriz cercada e invadida cont 
grande numero de pai5anos armados e por trlota 
e quatro praças destacadas nesla comare:~ . dirigi
ram-se os abai::t1l assignados á cnsa. do Sr _ Dr .. 
André cavalcante de Albuquerq_ue, juiz de direito 
da c1lmarca, e pedir:un-Jhe prov•deneias em ordem 
a ser retirada es$3 !orça, que aos abaixo assigoados 

. A. !S.-TOliiO I. · 

se afigm>av3. uma :~mcal)a imn1iucnte da liberdade 
do voto . Tendo o Sr . Dr. juiz de direito- promet
tido d or as devidas providencias, os abaiJLo assíg 
nudos immcdiatamente c antes (j lle hou vesse dado 
a llorn n1areada pel:i. le i para ter P.m começo os t ra
balhos, diri:;itam-m para a 111atriz, afim de dar 
eo1neço ~o mesmo trabalho. Achando-se, poréOJ, á 
por1;3 da matriz o delegado da policia, que se ar
vorara e1n comm:utuante . em r:hcfe d !lc Co•·ca 
roi por este intimado aos abaixo a;;s ignad ôs 
que . se rctir3ssem , sob pena de seNm repel
lidos pela · ror~.a. poi;; que ou tra m~l'3 se linha 
or-ganizado I Esta ordem do dele;,~do foi reeebida 
eom appl~usos dn soldadesca desen freada, c ao som 
de fo guetes que annJtnciavanl a v ietoria d 11 for~a 
llruta d·a policia con tra o d ireit o do cidadão l l\ão 
qnereut'\•) provocar desordens, e tendo em vis!.U 
que · a 1nesa orí,'llUiznda pela policia era de todo 
ponto illegal, J.lOis q ue é pr esid ida IlOr Josê de 
Faria Maciel. lllllO do detegndo de )lolicia, que 
apenas teve alguns v otos pal'n juiz de paz, resol
veram os abaixo assi:;naclos, tendo em v ista o 
que dispõe o art . ~. • $ 2. • do d ecMo u. • 6097 
de 1.2 de Janeiro de i S,li, mudaram os tmbalbos 
para a casa da ca.mar:t JnllUÍCipal, DlandandO 3ffi~ar 
os necessarios cditnes e · dando · conhecimenlo n.o 
Dr. juiz de direito da comarca e no Sr. Fr esidente 
da pro1•incia. E 11ara canst~r manda ram la vrar 
este protesto, q ue assignaram n o livro de notas 
do t.>tUeliião Joaq uim Pacifico de Arrnd~ e Mello, 
aos 6 de Agosto de !878. E eu, Joaquim Pacifico 
de Arruda e Mello, Tabel!íão publico de notas que 
o escrevi com o sig·nal publico e r~zl) de que uso. 
Em Lestemunho de verdade . (Estaça o sig nnlpu
hlico.l O tabellifio publico, Joaquún. PMi{IGO de 
A.rrudac Jf ello.-JiogoberiO Ba1·boza da Silro, presi
dente .-/lfiZMil\'01/al Fe1·mmdes Souza, secNtnrio. 
-Francisco Mau1·icio da Jllotta Ribeiro, me.sarío.
Jose Antonio Soares, mesario.-Joào Thiago A1'auj o 
Pe1-sira, me:;ario.- E . mais se não contillll;t em 
dito ~rotesto , aq_ui bem e llelrnen.te t irado por 
certid30 do propno ori~nal, no qual mG r eporto e 
dou fé. E cu, Joaquim t'acifico do Arnda e Mello, 
tabelli\io publico de notas que o escrevi e assigno 
com o signal publico e r azo de q ue uso. 

Em testemunho de v erdade .- O tallelllão pu
blico. lOOJ]uim Pa.ci~co d.e Arruda e Mello.-Bom 
Jardim,! de Setembro de i8iS.- Joaqui"' Paai{ico 
de Arruda e .ilfello. 

• 9.' SERIE, DOCUJriEJ."rrO :X. :3. 

Bom Jardim, 5 de Agosto de t878. 

lllms. Srs. -Respondendo M officio que VV. SS. 
me dirigiram b.oje, pedindo ]>rovidencia a res
peito do procedimento do d elegado em exercício 
deste ~ermo, o qual m~ndou postar soldados de 
policia na porta da matriz destn villa, afim de 
privar a entrada dos T otante> da parcialidade eon· 
traria, como suceedeu com o Dr. juiz municipal 
deste termo e o i ' supplente, tenlw a dize~-lbes 
que, mandando ou~ir o respectivo delegad o, eomo 
me cumpria, di5s c-me esta o seguinte : Qne não 
tinha ~m vistn co:~gir a liberdadB dos votnntes e 
que ~penas; sendo lloje o dia designado pela lei 
para a L' chamada dos mesmos, tem conservado 
alguns soldados. :í port:l da matriz pnra ovitar que 
entrenl pessoas Drmadas. . 

Quanto á entrada do Dr. juiz municij::JI e .o i.• 
supplente, assevera o mesmo delegado, que lhes 
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não roi vedad~. A' me$lll~ outori<lade recommen
dei bastante de não r:~zer uso da força 'i sua tlis 
po>i\~O, seniio nos caso~ extremos, e <omcnte para 
manter a odem. publira, C;l$0 venha esl3 3. ser 
3lteroda . . ~ 'vi;tn do exposto, me IJil rece que VV. SS. 
poderão pro~;uir em seus trabalhos.-Deus ~u:trdc 
a VY. ~S.-IIlms. Sr:;. presidente e mais membros 
tl:l m~'><' parochi"l d~n Yilla. -0 juiz de direito, 
A"dré Cat•a!canti de .1/blJquei'QUe. 

O.• SERIE, DOCUlfEl'\TO X. 1._ 

Dom Jardim, 6 de ~osto de 1878. 
Illm~. 5rs. -De po~e do officio que VV. SS. 

em data de hoje me dirigiram, pnsso a responder
lhes como me cumpre. 

Offiriei. ao delegado deste termo recomme11dan· 
do· lhe tj\le se :tbsteuha de conservar força armada 
em frente :i matriz desta vil! a, a fim de poderem 
os vot~nh~$ cx<lrcõr livremente o seu dire.ito, de· 
pondo ua urna suas chapas. 

Em re:;llO~ta ao meu officio, disse·me o mesmo 
delegado itt:e, ,;egnndo j á te,-e oecasião de commu· 
nicar-me por omcio de h on leln datado, ~ómcnte 
mantinha soldados de v olicla á porl:l da matriz 
para evitar de>ordens e lutas que se pudessem dar , 
e que, alóm disto nada existe, e nem permiuiria 
que as pcs:;ons da mesa fossem vi ctimas, conform~ 
dão a conhecer VV. SS. em dito officio. 

RecommeJ1.dei instautemente ao mcswo delegado 
que n lío consentisse pesso:~s :~rmad:~.s, além da 
fotça pnLlicn, confiada a seu cargo, percorrerem 

. 3S l'illl.s de:; ta vi!la. · 
lle parece que tenho satisfeito assim ::~s exigeu · 

eias que de mim üteramYY. SS. 
Deus guarde a YV. SS.- Illm . Srs. presidente 

e mai;: membros d:. me,;.~ paroclllaL-0 juiz de 
direito, .-illdd Ca~·alcanre àe Alhuque~·que. 

9.' SERIE, DOCL"li!ENTO N. 1>-

Bom Jardim, i de Agosto d e i878. 
Dlnti . .Srs.- ,\ccu,;o o recebimento d o oilleio do 

Y'[. ~-. <JU~ :.ob a d3tad~ ;; do corrent~ mcz, me 
fo• cntre~:tt~, l:out~m o d o mesmo :is oito horas <h 
nditc, f•e!·auiC IJC$>0~S qu~ C;ta\"JID na ca>a de lllÍ.
nlW n•,itl ,·n~ia, c nn IJUal t'ummunicam-mc terem 
na cou(ormitl:<do do art. ~-• ~ 2.• das instrucçues 
qu~ Lao:-;aram Nm o decreto u.• 60~i de 12 de ln· 
nctro de J::;iG, desigJWdo o ctliücio em quo fuuc· 
eioua n _r:unara JnunkitJal desta ,·ma, para nclla 
Ilro~egutr~m :;-:-us tr3Lalbos eleitoraes. _ 

Não tendu Y. S. alíadido ao edital que deve pro 
ced<;r a n\ t\dan<;:t de .Iogar, por t:asu impr~vis1.o, ou 
mohvo de !orça ma1or, que se tenha dauo durante 
os trabalhos dessa wes~ yaroehinl, e devendo esse 
aconlé<:imcnto contar d3 neta dos trabalhos do dia 
em que JiYcr 'ido resoh-ida essa transfcrencia, 
~nforme dispue o mesmo a:·t. l;.• ~ 2.• dus citadas 
mstruc~ücs, !De paroce irregular c ext.empóranea 
ess~ COJnUlUDlCU~O. 

_ Pela i mpropr iedada da hora deixei de responder 
JJDmedlatnmeute ao mesmo officío, o que agora o 
faço. 

De'?~ guarde ã VY. SS. -Illms. Srs. presideute 
e ma,~> mcm bros d3 me~n parochial desta trc· 
~e~J~.-ú juiz de di•·eito, And1-é Cat>atcanti de 
Al/mqutT111t. 

9.• SE!UE, DOCV1!El'iTO N. 6 . 

Illm. e Re,' m. Sr. vl;:~rio do Bon1 JordinL-0 ca
pit5o Josó Froueisco Corddro de · Arrud:L pna 
Iins convenientes, precisa que V. Rev-mit. em 
Cace dos liYros do a>sen~amcuto de ot.itos, do 'anuo 
d e lS7G, Jt: por certidão a d.; obilo de Joõo Fran
cisco ile Albuquerque Barros, mor:ldór que era 
em G:J.raúbas, Jcsta freguezia ; tudo em fé de 
pnroeho. 

Neste~ termos P. a V. Rcnnn. ~eferimcnto. -
E. R. ~L , 

Bom l:trdim, 31 de Agosto de 1878.-Jose Frtm
cisco Cordeiro de A t"r!lda. 

C<>rtifico, que, dos li"ros d e obitos desta fre
guezi~, não const~ assento de qno faz m enção a 
pctic~o supra: nus sou inform~do por pesooas de 
erit,•do,quc João Francisco de Albuquerque Bnrros, 
bmnco, com cmcocnt3 ~unos de 1d~de, mais ou 
menos, casado COill HercuHna lllnria do Gorarão 
de Jesus, f:;lleceu nesta freguezia em 1876, ·de 
padecimentO$ chr&nicos, e foi sepul~:tdo na capella 
de Queimados desl:l mesma frcguezin ; o que por 
ser "erdndc o a1nrn10 ill {iile tJaroclli. · · 

Bom J:\rdion, 3 de ~lembro de i8i8.-0 vig:~rio 
Idalino Fernandes de Sot.za. 

9. ' Slmm, DOCU~IENTO N. 7 . 

Illm_ Sr. Dr. juiz municillnl presidente da j unta 
municipal de qnolitieaçào de llom Jordim _ 

O c~pit!io José Francisco Cordeiro d' Arruda , 
prOJlrict.:l rio e seohor de engenho, nest~ com3fea, 
precis.~. pnra fins convenieniCS, . que V. S- mande 
oo secrel:lrio dn junta municitlal de quoli.fio::u,ão 
deste termo e pnrochia de Bom Jardim, que em r~ce 
do respectiro livro de qunl ific..~ciío e dos de ta lões 
pm:a titulo> de. V.?tant~•, dG pÕr cer li tHlo, quo! à 
ultuno qunhllcoçao fe1to e ap provado depois da 
novo reforma eleitoral, e quacs os qulÍificntivos e 
rendas t'.Om que se acbnm qualificados os scg uiut.;s 
cid::~diios desta parochi~; Elo v da Cosi:~ Sontn llaior 
An:~st.,clo Alves d3 Nobregii, Manoel Finnino d~ 
Costa Lyra, lllatbias Gonr.alves Gue!'r:J, Ff:lncisco 
Estevão da Cosia l'cdroz~,- -~ntonio Dezerra Cabral, 
Antonio Gomes dos Santos, Antonio Pereira d e 
Oliveira Coelho, João Jose Gomes du Silva, Jonqtlim 
Euzebio Ferreira da Silva. Manoel Pereira de Lu
cena, Manoel de Lemos ·vasconcel!os, Mnrianno 
Firmino de Albnquer<lUe. Jost\ Tavares de Lvrn 
Alnnocl Jo'erreira d.~ Sih·a; Anton io.Christovão dà 
Silva, C:lrlos Leitão de Albuquerque, 11Can oel1oa
quim de Mirondo, Jo:iquim José de Mirandn. José 
Rogerio Rodri~ucs de Mir:md:~, Low·euço Gomes 
P.rocopio, Antonio José de Aguiar e João Fran
t._Jsco ~e Albuquerque, Barros; ebep1 assim os qun· 
hfic~tJVO~ c rcnd~s com que ~e aclinm qual ifi c:~dos 
os culndaos Jeronymo Ferre1ra da Silva José Pe· 
reira de Lucena, Jolio Chrisostomo Bezerra de 
Aguiru-, Estevão Goroe~ do Prado, Paulino Gomes 
Proeopio, Verissimo de Silva· B:thia João de Calaes · 
Bahia, Antonio Gonçalves de Oliveira Guerrn Tra
jano Jose Cobrai~.Melchiades Ferreir:~ Cbave:s Fe
lici:lllO José de vasconcellos, José de Seabra' An
drade, Pedro Gonçalves de Vasconcellos Jose Go· 
mes de Brito, Francisco Gomes de Br ito' Trajano 
Ferreira de Brito, Fr~ncisco Gomes do Rego, An· 
tonlo José de :\loura "Vasconcellos, Cosme José de 
l!oura V asconcello~, João Josd de !!loura V ::~scon
eellos, Antonio Miranda de Amorim, Antonio Fran-
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cisco de llello, Antonio José de Souza, Francisco 
Fernan~cs Dia:;, Jo:,quim Santiago das Mercês e 
Alexandre Joaquim dos'Santos; tudo d~ modo CTUH 
faça r~. Nestes termos • 

P<>de a V. S. deferimento. E . R. llf.-BÔm Jur
dim, :ll de Agosto de f8i8 .- José Francúco Cor 
lkil'O de .-trrwla. 

de Oliveira, 35 anaos, agricultor, cnsado, 200,$ de 
renda, s~e ler e escrcvér, morudor nos Cheos, 
não eleg1vel. Scçundo districtof. i.'' quarteirão, 
n . l:J:!~. Manoel Pereira de ucen~. filho de 
Un~ocl l'ereirn do Nascimento, :lJ annós, casado, 
agr1cultor, :!OO:S de rcnd~. morudor em Salg•dinbo, 
sabe ler e escrever , nr.o ele..,ivel. Se.<run do dis
tricto, f O.' quarteirão, n. 2ül8, )lanool de Lemos 

De, não havendo incon venienl<L Bom Jardim, Vasconcellos, filho de :Manoel do Lemo; Vasconcel-
31. de Agosto de :1.87S. - F . de A.t·ruda. los, ~G mmos, casado, agricultor, ~QQ.) de renda, 

Jo$6 Fr~neisco de Souza Intuamnenso, secretario IDOI'ador . em Alagóa-Funda, sabe ler 'e escrever, 
da camara deste munieipio e secretario ct,, junta niio el.,govel. Segun~o distncto l ô.• qu,>rteirão, 
mnnici11al de qualificao:;lio deste termo de DoJn Jar- D. i Gt9, Mariano Firmino de Álbuquerque, Olho 
dim, provinei:> de Pernambuco, em virtude da lei de Joaquim Jos~ de Albuquerque, l>í aunos, 
eleitoral. casado, ngrocultor , 30011 de renda, tool'atlor nas 

Ccrtillco e;n virtude da petição retro e sem Antas, >ühe ler e escrever, nno ele"ivel. Se"UI\UO 
despacllo, que revendo os l ivros de qualilleacao e dlstrlcto, !2.• quarteit·ão, a. l.ti97, Jos•l Ta· 
de talões existente no arch ivo d:l. ~mar3 municí- vares de Lyra, Olho de Ignaclo Tuvar.Js <le Lyrn, 
pal, deites consta, que a ultima qualific~1mo feita 11~ annos, casado, agr icultor, !00~ de l'enda, mora
e approva.!a ne$te termo em que<ó existe a paro ch ia d~r em O_lho d'Agua de Pedra, sabe ler~ e;;ere'l'er, 
de nossa ::ienhora Sant' Anna de B<Jm Jard im, de- nuo clegJvel. Segundo dislriclo, :1.6.• quat·teirão, 

· d:l. ~ 1 'L 1 · n . 1.7.%3, Manoel Ferreira ola Silva, lilho dó Jos~ 
pors nova reoro;na e 61 ora' e a 'l!lC sc.proce- Ferreira da Silva, 31l annos, c•<.ado, artl'l·culto", a eu no nu no de mil 01tocentos :'l;elcn1a e sei :5 ; e ~ ....,. ~ 
dos livro> r esp:!ctivos da · referida quallficação c 2001) de renda, moradm· nas Lage-'. saiJC ler 
de talões 11ara titulas de votantes, que fielmente e escr eYer, não elegível. Segnndv <!.i.micto, 13.• 
percor r i, consta serem os qualiGcativos e rendas quarteirão, n . 1.140, Antonio Chrlstovão da Silva, 
dos c idadãos , de que faz m enção a petição retr o, lllb.o de Manoel Christov-.io da Silva, 36 ·a unos, 
os seguintes: Primeiro d islr icto, pr1meiro quar· casado, agricultor, 200,;1 jl) rendn. m.:>rndor no 
t erão, 'l· i1 Eloy da Cunha Souto Alaior, 30 nnnos Ribeiro Grande, sabe ler e esereveJ;, nõv elcgi,·el. 
casado, urtista, 200 mU-reis de renda, domicilio, Segundo districto, U.• ~mrtcirilo , n. 1850, Car
villa de Dom Jardim. Primeiro, digo Bom Jardim, los T.eitão de AlbU<Juerque, filho de lfanod Jon
sabe ler e escrever, nrio elegiflel. Primeiro districto, qu.im de Mendonça, 30 annos, ~sado, agricultor, 
segundo quarteirdo, n. t ()/1 Annstacio Alves d:> t0064)00 <le rendo, morador nos Altos, >abc ler c 
Nobrega, lilbo de M~nocl Alves da NobrAga, 38 escrever, não elegh·el; segundo districto. ~-• quar- . 
annos, solteiro, agricultor, 200mil-reis de renda, teirão, n . 2 da lista supplementar, M~!loel Joa
morador em Tanques, sabe ler c escrever, nãO quim de Miranda, filho de Vicente Joaq nim de 
elegivel. Primeiro di~tricto, i O quarteirão, numero Miranda·, 2~ annos, casado, :lgricultor, 2005000 de 
656, Jl!anoel Firmino da Cost~ Lyr:o , fil ho de José renda, mor~dor no Jucó, s~bo ler e cscre,·el", não 
da Costa Lyra, 37 annos, casado, agricul tor, elegi~el; segundo districto, .\, .• <JUnrteirão, n . 3 da 
l!OO mil-reis de rcnila, Dlorndor em Agudinho, . li>t<l s upplement(\1'1 Joa<1uim Jose de ~iranda, filho 
sabe ler c escr eo;er, não ckgiul . Primeiro dis- de Vicente Jo•qUJm de lriranda 26 annos, ca· 
tricto, l.O qunrteiriio, n . &"'\!, Mathias Gonçal\'es sado, agricultor, ~00;5000 de r unda, mor:lllor no 
Guerra, filho de :"!la ria cln ·Conceição, 2ü annos, Jueü, sabe ler e escre~er, não ele{Jitel ; st•gundo 
casmlo, agricultor, 200 mil-reis de ronda, mora- d istricto, 4.• qunrteirlio, n. '• da lista supplem~ntar 
dor no T ri 11mpho, sabe e ler escrever, llào elegível. , José Rog-erio Rodri~11es de 1tlinnda, fi!!10 de Vi. 
Primeiro dístricto, !O terceiro qnarterão numero 1 ccnte Joaquim de ~1lranda, 30 annos, casado, ngri-
791., Fr:mcisco Estc~ão d~ Cunha Pedrozn, filho cultor, :!006000 de renda, sabe ler e esere\·er, 
de Pedro E$tev~o da Cunha Pedrow, .\;; annos, nãoekgi11e!, morador no Iucà . S5o e;tes <'~ nomes 
caS:tilo, a~ricultor, ~00 mil-reis de renda, mora- qu~llfic:otivos c rewa~, qne encontrei, dos W tl ri · 
dor Clll o..uaribas, s:tbe ler c escrever, niP> de· mciros cidad5os de que faz mençõo a [l<' ti~.iío, nos 
givel. Segundo districlo, terceiro qu~rtciriio, rc~peclivos. livros lle qualifieoç1io e talõ,•s. aqui 
n. ~SI•Anta Bezerra Cabral, lilho de Rai mundo tlclmcntc copiados, dos p1·oprios origín•le$, nos 
Beze~ra C3bral, 5:! annos, casado, agricultor, quacs me reporto. Certifico mnis que ·~m nenho.
%00 rui l·r~is de renda, morador no \'arj!lo. snbc ma parte dos referidos livros de qualifiet~ç:io ~. t_,. · 
ler .e escreo;~r. não e'ú!givel. Segundo dislri- 1\íes, encontrei os nomes de Louren('O Gomes Pro
cto, quatro quarteir:io , n . iO~!, Antonio dos cotJio .e Antonio José de Aguiar, e o ·unico João 
Gomes dos . S:~ntos, filho de Antonio Manoel Francisco de Albuquerque Barros queen~ontrei, é o 
Santos, '•2 annos, casado, agricultor, !!00;5000 de gue foi ·qualificado sob n. 960, da li;ta g·ernl, com 
renda, morador no Tambor, sabe ler e escrever, i50 annos de idade, casado, agricultor, Jl!lto de 
não elegível. Segundo districto 6. • qu~rleirão, Francisco José de .".lbuqnerque Bnrros. 400;5000 
n. 12'•7, Antonio Pereira de Oliveira Coelho, filho de renda, morador em C:lralibas, ~e~undo quar
de :Y~nocl José Pereira, !:S annos, solteiro, agri- teir;iodo!.• d istricto, S:tbelfre escrever , el~~ivel , 
cultor, 200~ de renda, morador nos Cfléos, sabe o qual falleceu em dias do final do anno de i876, 
ler e escre~er, não elegível. Segundo d istricto, deixando nm filho com i~nal nome, 'lll" lt<iO esW. 
G.•.qnarteíroo, n. 1.301.-; João José Gomes ·da :;.il•a, qualiftcado. CertiOeo mais, em vista da ultima 
filho de Jose Adrião llnrtYr da Silva, !H nnnos, parte do pedido na petição retro, que re'"endo de 
~sado, agricultor, !OO,S · de ren.U. , sube ler e nO'I"O. os livros de qualificação e talões desl<l mn· 
esere~cr, mor:ldor nos Ch.!os, não elegi'l"el. Se· nteipio de Bom-hrdim, nelles encontrei os Mmes, 
gundo d istrieto, 6.• 'l_Uorteirão, n . l 3();), Joaquim qualificali'I'OS P- rendas do> cidadãos, qua menciona 
Eusebio Ferreira da ::Sil'l'a, filho de Amaro Gomes a cibda ultima part~. da referida petio:.ão ret1'9, 
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o:; quaes ~o os s.e~uinteS,. segundo a_ or.
dem de sua collocação na . hsla gernl, drs~r
ctos e {_] unrteiri'ies ; 1. <Co dJ:.\lrH~to, i . u q uartcu--...a.o~ 
n. 33, loaquim Santiago ful; :Mercê>', !illlo de 
Felippe S~ntiago das lllerciis,· qnareut~ e _!l.ons 
annos~ c::tsado. ne.g-oe-iante, duzentos nul re1s de 
renda morador nesl.;!. villa, sabe ler c escrever, 
não eÚgivcl. Primeiro distrZcto, .:;eguodo quartei· 
rão n11mero noventa c trcs. Antonio Jose tle ::>ouza, 
filllc de Alexandre José de Souta, Yinte oito annos, 
~olteíro, ao-ricultor, duzentos mil reis de r~.~ndn, 
momdor ~ll) Car:nibas, s:~lJe lêr c escréver, não 
clegit•e/. Primeiro districro, segundo <[uarteirão, 
numero dmento& e doz~, Verissiu1o lle ::lonza Bar
bosa, tlllio de Alexandre de Souza Barbosa, qu:o
ren!a c dou5 nnno~, cssndo, agricullor, duzentos 
mil réis de rendn, morador no Marucaj:i, sabe !€r e 
e'crever. não elegicd. Primeiro districto, nono 
quarteirão, nm\lero quinhentos e dezcsetc, Feli
ciano Jos0 de Ynseoncellos, filho do !o se do SH ~·a An· 
drnde. llnnrenta e cinco~nnos, casado, ngricullor, 
duzentos mil réis de renda, morador em Califoruia, 
s:~be lêr e c>creve.r, não elegi-rei. Pl'imeiro districto, 
decimo quac·teirão, numel'o seiscentos trinta.._ e 
oito, Jose de Seabra Andrade, lilho de Dam1'!0 
Fruncisco do Piado, quarenta anllQs, c~sado, agr1· 
cultor trezentos mil réis de renda, morador no 
Agudinho, sabe ler e escrever, njio elegivel. Se
gundo di~trieto, segundo GU~rteirao, numero no
vecentos sessenta e dous, João Chrisostomo fie· 
zerra de Aguiar, Olho de Francisco B~zerra de 
Ar~ujo, trinta e cinco annos, casado, agricultor, 
morador em Queimados, duzentos mil réis de 

. renda, sabe lêt· e escrever, não clegivel. Segundo 
disrrlcto, quarto quarteirlío, numero mil e trint(l e 
cinco, Alexandre Joaquim dos Santos, filho de 
Francisco Lopes, quarenta e oito anua>, casado, 
agricultor, duzentos mil réis de renda, morador 
no Tnmbot•, não sabe lilr nem escreyer, 1UllJ e!e
yi~el. Segundo dístricto, quarto quarteirão, nu
mero mil c scs$cnta c sete, Francisco Gomes do 
Rego, filho rle.Ftancisco Gomes do Rego, quarenta 
e sete annos, cnsauo, agricultor, duzentos mil reis 
de renda, morauor em Arueira, sabe ler e escre~er, 
não elegi>:el. Segundo districto, quortG quarteirão, 
numero mil c sótcntn, Francisco Gomes de lll'ito, 
filllo uo Jo;;é Gomes de Brito, vinte e cinco Dnnos, 
~oltciro, ~gricultor, dnzentos m1l réis de renda, 
morador no Umary, s~·be ler e cscrc\'cr, nãO eCe· 
givel. :le:;undo districiO, quarto quarteiriio, nu
mero mil cento e dou~, Jo>ó Gomes de Brito, lilho 
d<• .José Gnmes à e Brito, sessenta e sei3 annos, ea
saJo, ag ricultor, duzentos mil ro!is de renda, sabe 
lêr e cscre>er. ncw tlegiu!. Segundo districto, 
quarto quarteirão. numero Tllíl cento e trinta e 
seis, Pedro Gonçalves de Ynseoncellos, filho de 
Manoel Gonçvlvcs de Vssconr.ellos , 30 annos, 
casado , agricultor , 200;5000 de renda , morador 
em Cazinllas, sahe ler e escrever, não elegi...-eL 
~.· districto, 4..• quarteir-Jo, n . HtO, :12 Trajano 
Ferreira de Brito. filho de los<i Gomes de Brito, 
3;; annos, casado, 'agricultor, 200,5000 de renda, 
moro.dor no Camarv. sabe ler e escrever. não ele
gi\·et. 2.• distrícto · !;_• quarteirão, n. Ht:ifl t3 An
tonio Miranda de Amorim, filho de Manoel Ig-oaeio 
da Luz, 25 annos, solteiro, agricultor , 200;)000 
de renda, morador no 1\iimoso, sabe ler e escrever, 
não elegi...-ei. Idem, idem, n. H57; H Antonio 
Gonçal-ves de Olíveirn. Gu~rra, lilho de llinMl 
Gonçalves de Oliveira Guerra, 28 annos, c.'lsado, 
agricullor, 200b0()0 ile renda, morador no Su-

rubim, sabe ler e escrever, não elegi>el. Idem, 
ittem, n. !238, :1.5 Trajano José Cabral, filho de 
JrJauoel Ignacio da Lw, 3~ annos, viuvo~ :~~ricul
tor, 200$000 de rend3, s~be ler e escrever, nlío 
ele:,riYel. Idem. illem, 6.• quarteiriio, n. HM, :1.6 
Eõtev:nn Gomes Jo PrDdo, !llho de Antonio Gomes uo Pratlo, 25 auc.os, casado, agricultor, ~OOr$000 de 
renda, momdor em MuJ'uaiJ~ba, sabe ler c escre
ver não elegivcl. Idem, idem, dito, n. 1.318, 
1.7 Paulino Gomes Procopio, filho do Lourenço 
Gomes Procopio, ~6 unnos, solteiro, agricultor, 
200.$000 de rend~, morador nos Chcos, so!Je ler e 
escre,·er,não ele;:;ivel. Idem, ide1n, 8. ' dito, JL 
-1~2(), !S João de C,alaes Barbos~. ftlho de :;llanoel 
Pereira Ue Luceno, 59 01nnos, c:1sado, ag-ricullor, 
200$000 de renda, morador no P~o da Vacca, 
sabe ler e escreV"er, nfio elegi'l"el. Idem, idem, 
dito, dito, n. 1~2, i9 José Pereira d'e Lucena, 
li!lto de Carlos l'ereira de Lucena. 55 annos, 
cas<1do, ai(,~icultor, 200~000 de renua," morador no 
Poço da vacca, sabe ler e · escrever, niio elegí
vel. Idem, idem, dito, dito, n. H2G, 20 José Pe
reira de Lucena, filho de José Pereira de Lucena, 
25 annos, cas:~do agricultor, ~00.$000 de renda, 
morador nas Quein1a&!s , sabe ler e escrev@r , 
não elegivel. Segundo districto , oit.wo quartei
rão, numero mil quatrocentos vinte c cinco, José 
Pereira de Lucenn, filho de Manoel Pereira d o Nus
cime.nto, quarent:ll! cinco ~nnos1 casado, agricul
tor, duzentos mil réis de renaa. morador nas 
QueimadJs, sobe ler e escrever, não elegível. Se
gundo d1strícto, undecimo quarteirão , numero 
mil quinhentos sessenta e .tres, Antonio José ~e 
~loura vnsconcellos, filho de José de Moura Vas
concellos, trinta e tres annos, solteiro, agricultor, 
duzentos mil réis de renda, mor~dor em Alagoa
Funda, s3l:ie ler e esere...-er, não elegivel. Seg'Ulldo 
districto, undecimo quarteir~o , numero mil qui
nhentos sessenta e oito, Cosme Jostl de Moura Vas
concellos, filho de José de Moura Vasconcellos, 
trinta annos, solteiro, ss:ricultor, duzentos nlilréis 
de renda, morador em Alagoa-F unda, sabe ler e 
escrever, llão elcgit:cl. Segundo districto, nndeéimo 
qunrteir\\o, uu!Mro mil quin\>entos oitenta e oito, 
João José de Moura Vaseoncellos, filho dclos6 de 

lllrouro Vnsconcellos, vinte e oito aunos, solteiro, 
agricultor, trezentos mil réis dú renda, morador 
em Alagou-Funda , sabe ler c esc~cver, 11ão e!e
givcl. se:;undo districto , dccimo s egundo quar-
tdrão, numero mil seiscentos qunrcntn c oito, 
Francisco FeruDndes Dí~s. 1il!lo de Jofio Dins R:t· 
m~lho, trinta. annos, eas:~do, agricultor. duzentos 
mil réis de rend:l, morador nos Lages," sabe ler e 
escrc.,.er, llão elegít el. Segundo districto, decimo 
segundo quarteirão, numero mil setecentos e dez, 
Jerouymo Ferreira da Silva, filho de José Ferreira, 
quarenta annos, casado, agricultor. duzentos m il 
réis· de renda, morador no Olho d' Agun da Pedra, 
S!lbe ler e =rever, não cte9ivet. segundo 9.is
tr!cto, decimo segundo quarteirão, numero mil 
setecentos vinte e oito, Melchiades Ferreira Cha· 
ves, filho de Alexandre Ferreira Chaves, trinta 
c Ires annos, solteiro, agrieultor, duzentos mil 
rds de renda, morador no Olho d'Agua da Pedra, 
sabe ler e escre,·er, não e~givel. Segundo districto, 
deoimo quarto quarteirão, numero mil oitocentos 
e quarenta e seis, Antonio Francisco de Mello, 
filho de Joaquim José de Oliveira, quarenta e dons, 
dH:ro, cmcoenta e dons annos, Msado, agri.· 
ciiltor, . dtl.Zentos mil réis de renda, morador no 
A'"el'V"ido, sabe ler e escrever, llão e!egivel. Em~ 
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se não continha em ditos livros de qualificação 
e ta 1 õ D s, relativamente aos nomes, qualitlon· 
tiv~s e rendas dos cidadãos mencionados na 
petição retro, aos quaes por terem sido J)Or mill1 
cuidadosamente percorridos e revistados , me 
reporto; e vai esta cerlidão, sem causa que duvida 
faça, conferida e coneertada pelo tabe!Hão de notas, 
deste t~rmo, Joaquim Pacifico d' Arruda e Mello, 
commif;O secretario da camara e d:l junta muni
cipal de_ qualificação deste termo. _Dada e pa~suda 
nesta Vllla e comarva de Bom Jardun, provmcJa de 
Pernambuco, aos dois dias do mez de :Setembro do 
anuo do nascimento de r< osso Senhor 1 esus Christo, 
de mil. oitocentos. setenta e oito, quini[Uagesimo 
·selimo da indepcndencia e do Imperio do Bnzil ; 
do que dou f<l. Eu, JosE F~anciseo de Souza rnte
ranenso, secretario d~ camara e d~ junta muni
cipal de qualificação, tl escrevi e ~ssigno. Bom
Jardim. 2 de Setembro de 1.878.-O secretario da 
j unt~ municipal !o sé Francisco de Souza Intera
nense.-Conferida e concertada por mim talJe!lião 
loaq uim Pacifico de Arruda e :!!lello. 

H>.• SEIUE, DOCL~IENTO N. L 

Iilm. Sr. juiz municipal em exercicio pleno.
Antonio Mnnoel de Amorim, a bem de seu direito, 
necessita que V. S. se digne de mandar que o es· 
criviio do crime Dncio Augusto de Oliveira Bap· 
tisro, lhe di! por certidão o teor da pronuncia em 
que se acham pronunciados Clemcntino Fernandes 
Coelho, :Migu~l GonçnY.res Barbosa e Mnnocl Fran
cisco de Souza. Nestes termos.-P. a V. S. que se 
dif>ne deferír.-E. R. :111:.-Dê-se. Villa de Petrolina, 
5 ae Ag-osto de 1.878.-R. Macedo. 

Dacio Augusto de Oliveira Baptista, prill!eiro ro
bellião pUblico, judicial e notas, es~rrvão do 
crime, civ~l. resíduos e eapellas nesta ·v1Ua de Pe
trolina e comarca de Boa Tis ta, província de Per
nambuco, por nome~ção do governo imperial na 
fórma da lei, etc. -Certifico qne, revendo os autos 
erirnes ern que são réos Clemenlino Fernandes 
Coelho, Miguel Gonçalves Barbosa ~Manoel Fran
eisoo de Souza, nelles a folha;; dez encontrei o des
pacho de pronuncia. o qual é pela fôrma e maneira 
se~uintes : Vistos e examinados estes auto$, etc. 
JUigo procedente a denuncia de f. dada por Pos
s.idonio Roqne de Mello, contra os réos Clementino 
Fernandes Coelho, Manoel Francisco do Souta e 
Mürucl Gonçalves Barbos9, para o fim de pronun· 
eia1-os, como os pronuncio, incursos no nrlil!o cento 
c noventa e tres da codigo criminal em V!Sttl dos 
depoimentos de lodas (fs testemunhas. O escrivão 
passe mandado de prisão contra os rêos ; rcmetta 
este processo ao Dr. juiz de direito interino para 
quem recorro na fórma da lei. Villa de Petrolina, 
de~enove de Julho de -mil oitocentos setenta e oito. 
Severiano Rodrigues Coelho de Maeedo. E nada 
mais se-continha nem declarava mais all!llma outra 
cousano dito despacho queamenorduvidafaça,pois 
aos proprios autos me reporto i e dou fé . Petrolina, 
õ de Agosto de {878.-o eserrvão do crime, Dacw 
Augusto de Oliveira Baptista: 

:10.• SERIE, DOCUMENTO N. 2. 

N. i.-Attesto em abono da verdade que o pri· 
melro juiz de !>&% desta freguezia de Sanro Mari~ 
Rainha dos Anjos, Clemenlino Fernandes Ro· 

drigues Coelho, não compareceu no dia dous do 
corrente para presidir n organização dn mesa 
pnroehinl que se tinha de proceder a eleição, e 
nem no dia cinco não quiz de propo~ito assistir ú 
mencionada eleição que se procedeu ; o referido é 
verdade; e isto mesmo amrmo em fé de paro
cho. Freguezia de Santa Maria, 5 de Agosto de 
1878.-o vigm·io, .lllano~l Joaquim da Silva. 

iO.• SERIE, DOCUMENTO N. 3. 

Alies to, em abono da verdade, que o 2. • juiz de 
t>~z deste i.• distdcto de Petrolino, Lucindo Bemeio 
Rodrigues Coelho, -não se achava no mencionado 
distr<e. to no dia 2 do corrente, por ter subido rio 
acima em giro de seus negocios, at~ a cidade de 
Januaria, por me ter isto mesmo ~sseqcrado, que 
tão cedo niío voltaria, e que n.té est a data não é 
apparecido ; o referido e yerdade, eu affirmo e.m fé 
de paroeho. Freguc~ia àe Santa Maria Rainha dos 
Anjos, na villa de Petrolina, 6. de Agosto de 18i8. 
-o vigario, Yanoel Joaquim da Silva. 

10.• SEIUE, DOCL111E."TO N. 'i.-

Illm. s~. juiz municipal em exercicio pleno, 
Antonio Man~el de Amorim, capitão José Cypriano 
de Amorim, Olímpio Verginio da Silva, J osé 
J~nuario Coluca, Joag_uim Amancio Rodrig ues 
Coelho, Cypriano Vergmio. da Silva, tenente José 
Antonio da Costn. e Silva, a bem de s~us direitos 

-precisam que V. S. mande que o escrivão do 
crime lhe dõ por certidão s~ existe no seu carto-

- rio quaesquer 6Utas crimes contra os supp lieantes. 
Nestes termos. -P. a V. S. se digne deferir. 

E. R. M. 
Dario Augusto de Oliveira Baptista, l. • tabellíão 

do publico judicial e notas, escrh ·ão do crime, 
cível, resíduos e capellas, nesta villa de Pe-
1rolina, termo c comarea de Bôa Vista, provín
cia de Pernambuco por nomeação do governo 
imperial na !órma da lei, etc . Certifico que re
yendo \odos os autos crimes nístentes em no&so 
eortorio nada constn relativamen te a ler crime os 
petlcionarios, do que deu fé. Petrolina, 6 de Agosto 
de 1.878.-0 escrivão do crime, Dario Augusto 
de Oliveira Baptista. 

H . • SERIE, DOCUMENTO N. L 

111ito municipal do civel do termo de Panellas. 

Justificação. 

Autuamento de um~ petição' de Diog-o Henrique 
de· Sou,a, em que requer como justificação como 
abaixo se declara. -o escrivão, Oliteira Guimar ães. 

Autuação. 

AnnQ do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oitocentos setenta e oito, aos de. 
sesete dias do mez de Setembro do dito anno, nesta 
villa de Panellas, em meu cartorio autuei uma pe
tição de Diogo Henrique de Souza, em que requereu 
uma justific;~ção , a qual se achava despachada 
pelo juiz municipal, i. • supplente em exercício, 
ten~nte Antonio Francisco de Assis Pereira, do que 
fiz este auto. Eu Jose Matku: de OlitJeira Guima· 
riies, e..<crivíio que o eScrevi. 
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Ulm. Sr. juiz mnn icipal snpplentc em exercício 
pleno do termo de Panellas. . 

O capitão Diog-o Henrique de Souza, morador em 
Quipapã tleslc termo, e alli <JUalificado, quer pc· 
rnnlú V~ S. justifie:n ús ite1ls seguinte~: 

L • que na noit<l do d;a L • de Ago.<to do corrente 
anno, o dclcgpdo de polícia de Quíp~>p:í, pu~ em 
cerco .:1 igL·~ja lLHltriZ daf]ucll~l fct.;guena~ reumndo 
um~ ,.rande forç~ compo~ta de 11a1sanos e de pra('as 
do co~·po de policia nrm3.dns, con~ervando :l igrej:1 
cercada t.lumute todo o di" 2 do mesmo mcz e anno. 

~.o que TI"- mes.ma. nt;.ILrizJ <1s.sim cercada, só~ 
mente tiveram in![resso no d ià 2 do mesmo mez de 
AgosiO, o quarto JUiz de P"Z e quatr? eleitores e 
cinco SUJJl'lcnte>, U<JO podendo os ele•torcs e sup. 
plentes reunido> quasi na sua towlltlade e acom
P"nlmdu" ]Jeio i.• juiz de paz entrarem na me~ma 
matriz, :, hora legal, porque a lOOS}!_l" policia ve
dou-lho n entrada, sendo nessa occas•ao presos dons 
d03 ditos eleitores o :~.!feres Caetano Pinh~iro da 
Costa e Jooo José da Silva, ficando nossa occnsião 
alamJada toda a povoação, não somente porque n 
policia vedou que o L• juiz de paz e. os eleitores e 
supplcntcs elcg-es;er:n a mesa paroch•n!, l1em como 
]Iorque a mesmo policia começou a >arepr as cn~as e 
a prender sem motivo legal e a espancarm cid:uWos 
pertcnrentes á parcialidade do L• juiz de paz. 

3.• que o !.• juiz de paz e o eleitorado repellidos 
d:t igrejn mntriz,protest.ara1u im1nedi~ltameutc contra 
esse :~.cto violento da polici;, assignando todos o 
me>mo ]JrotcstG, c não t]Ucrendo a mesa, clandesti
nam<nle, eleita na matriz e quando esta estava dc
bab:o de cerco, aceitar. o mesmo protesto, foi este 
tran>criplo e tomado por \ermo uns notas do l<!bel
büo lo>é ~lntheus de OliYeirn Guimar5es. 

r..• que o L• juiz d,, paz, cxpcllidocom o eleitorado 
da m;.triz, mandou no referido dia 2 de A:;osto, e 
>em perda de tempo, ás dez e meia horas d~ manhã, 
:illixar etlitae>, que foram pela mesma policiaras
gado~, con,-idundo os eleitores c supplcntes para se 
reunirem na casa das audicncias do 1.• juiz de p~z e 
:~hi prccerlerem á eleição, nos termos da lei, e a 
mesmo éleir-iio foi feita com todas as formalidodes e 
na maior pÜblicidade c concurrencia possíveis, pre,; 
sidida pelo 1.• juiz de paz c n:. cosa dos auf!ienci~s 
do mc~mo, porque, na povoa~ão de Quipap:i. não h~ 
casa de cantara e o unico edili~ío publico que existe 
e somente a i,!:reja mfttl'iz. 

ii." que no dia ~ do corrente ruez, dingin<lo·se o 
corpo e lei tornl da eleição da frcguezia de Quipapá o 
que foi presidida pelo i.• juiz de pn, 'i cnsa dn r.a· 
ruara municiJ>al desta villa, onJe estava reunido o . 
coltcg-io eleitoral. aolwn os portas da mcsm3 occu
padas pot praças de policia armadas, e es"'s veda
rom a cmrada do u1"smo cor~o eleitoral, e recla
mando eslé que alti iam exercer o direito de elege
rem os revtest:utantcs da IH.tção e da provinciar não 
foi attendido, pelo que protestawm, e não 5endo 
aceito o 11rotesto, foi este transcripto nas notas do 
mesmo tobcl!ião Oliveira Guimarães. 

6.•, Hnalmente, que ex pellido o CÓJ1lO eleitoral na 
fórma acima dit.a da casa da camara municipal, pro· 
curou a igreja rn3triz Jl3ra funccionar, e sendo esta 
neg-ada pelo res1Jectivo parocho, a pretexto de não 
ter as ehav~s. o mesmo cG!Iegio reuniu-~e em casa 
do capiJ.ão Jusé ~lathías de Oliveira Guimarãe,s, e na 
maior publicidade e com todas as formalidades le
gaes, procedeu-se à eleição de deputado~ geraés e 
provinciaes, marcada para o dia <; e 6 do corrente 
mcz. X estes termos, pede a V. S. que autuada e 

j~stificad~ quanto ba;;te c julgada por sentença se 
entregue ao juslilicante a presente sem !icar tras
lado ; pelo que, espera receber mercê. Panettas, i8 
de Setembro de i81S.-Diogo Hm riques de Sou•a. 

Aos dezoito dias uo mcz de Setembro do ~nno de 
Nosso Sen~or Jesus Christe de mil oitocentos ·se
tenta e oito nesta vil la de Panellas e no cartorio ahi 
presente o juiz municipal em exercício o tenente 
Antonio Francisco de .-\ssís Pereira, comigo es
crívãó de seu cargo abaixo assígnado, e pt'tlsente o 
justificante Diog-o Henrique de Souza, passou o 
mcs111o juiz a inquerir as testemunhas da pre~eute 
justificação da maneira e modo que se segue, do 
que porn consmr faço este termo. Eu, José Ma
llteus de Oliveira .Guimnrães, escrh•ão que escrevi. 

L' testemwtl!a. 
Joaquim Cordeiro de Lima, 2õ annos de idade, 

casado, agricultor, natural da fre!:nezia de Qui
papá e morador em S. Benedicto deste termo, nos 
costumes disse nada a verdade do que soubesse e· 
lb'e fosse perguntado e sendo iuquerido S()b a pe
tiçiio Je folhas duas. Disse :i tn·imeira que sonllc 
que o major Franeellino Guilherme de .üevooo, 
delegado de policia de (.!uipnl>á, reu ni<lo com 
grande força campana dos soldados de policia e 
paisanos armados cercou ua noite do L • de 
Agosto do corrente anuo a igrejn matriz de Qui
papá conservando o dilo cer oo d urame toda essa 
noite e todo o dia dous de Agosto do mesmo anuo, 
e mais não disse deste. . 

Ao segundo disse que soube aiuda por ouvir 
dizer que na mesm> matriz cercada como estava 
sómente entravam o quartG juiz de paz, capitão 
José Alves Camello, com quatro eleitores e cinco 
supplentcs, e que os mais eleitores e suppleutes da 
mesma !reg-uezia munidos quasi em sua totalidade 
e acompanhatlos pelo primeiro juiz- de .P~z capitão 
Domingos Ferreira de ]!!acedo, apresentando-se á 
poria da mesma matriz ú hora legal, não puderam 
entrar embora porque a mesma policia vedando
lh~s á entr:~da prendeu a dous d os ditos eleitores o 
alferes Carlos Pestana da Costa e 1o3o José da Si! \"a, fi
ttlkigraphos dig-o mandou sem perda de tem[lO ;is 
dez horas e meia da manhã, affixar editae< que 
forom rasg:~.dos pela mesma policia, convit.lando os 
eleitores repellidos p:~ra se reunirem n a casa das 
audiencias do mesmo juiz de paz para o fim d e 
crear-se a mesa e proceder-se á eleição que foi 
fcim com todas as formalidades, com grande pu
blicida.lc e concur rencia porqunnto na mesma 
povoaçêio de Quipa pá além da ig-reja matriz que 
estava cercada, n:io ha,easa de eamara nem outro 
ediUcio publico. E mais nlio disse desta. Ao 
quinto disse que soube ainda que no dia cinco do 
corrente mez diri~indo"-se os eleitores da eleição 
presidida primeiro dig o pelo primeiro juiz de I'~ 
de Qui papa, a casa da camnra municipal d esta vllla 
aonde se achava reunido o colleg io eleitoral en
controu a porta da mesma camara g uardada por 
praças de policia armadas, que prohi bíram a en
trada dos mesmos e reclamando estes que alli iam 
eleger os deputados geraes e provineiacs não 
foram attendidos e por isto d e .novo protestaram e 
não sendo aceito o protesto ror e' te transcripto n o 
livro de notas do mesmo mbellião Guimarães, e 
mais não disse deste. Ao sex to disse que os eleito
res acima di tos proeurar:un a. igreja matriz para 
cre:.rem ocollegio eleitoral, visto não t erem podido 
yotar na casa da cam:lra municip~l, mas -o v igario 
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d~ freguezia negou-lhe a mesma matriz sobro os 
precizos pretextos de nãoter as chaves da ntesm.:~, 
pelo que os mesmos cl<Jit<Jros com todas as forroo
lid~des lcgaes crcnram o collcgio eleitoral nesta 
villa- em casa do cnpiliío José Matheus de Oliveira 
Gu.imnrlles, e nlli eie"er~m nos di~s cinco e seis do 
corrent~ os deputados geracs c provincines que 
t em de dar esta provmc!o, e m•l< não illsse nem 
foi per~untndo c nssigno o s~u depoimento com o 
juiz e 'o justificante do que dou fc. Eu "José Mn
tlleus de Oliveirn Guilllilrâes, escrivão.- .<\ssis Pc
reint.-Joaquim Cordeiro de Lima.-Diogo Henri· 
ques de Souza. 

2. • teitemwiha. 

Sebastião F erreira de Mello, com vinte dons nu
nos de id,de, solt<liro, ogl"ieultol", n:t!nr•l e mOr:l· 
dor .:m S. B~nedicro ~os costumes disse nada, qut~ 
jurou a verdade do que. soubesse e lhe fosse per;;on
t:tdo c sendo inquerido sobre os outo~ da pellç5o 
de fol has duas, que lhe foi lido, disse o !!rimciro 
que sabe por ver que o m~jor Fran eelino Gcuilber· 
mé de A7.eveclu, dekgado ele pulicia ue Qui11Jp;j, 
reuniu uma grande força de praç:~s de policia e 
pal!:mos armados e cercou em a n oite de pri
meiro de Agosto do corrente anno a igreja 
motriz d•quella freguezia conservando-a .assim 
cercada, Lendo esta noite e todo o dia dous 
seguinte do mesmo mez o anno, e mais niío dissa 
deste. Ao segundo disse qne, na mesma matriz assim 
posta debaixo de cerco, entraram só mente no mesmo 
il.ia 2 de Agosto quatro eleitores e cinco sup
plent8S, com o capitiio José Alves de Carvalho, que 
ê o quarto juiz de p~z d:~qMlb frcgue>.ia, Stleco
dcndo o mesmo com os eleitores supplcntes que, 
quasi em sua totalidade, acompanhados do capitão 
Domingos Eerreira de 1!aced,,, se apresentaram, lis 
duas horas da man~ã, ;í porta d~ mes ma matrit , por
que a mesma policia prohibiu-lhes a entrada; pren
deu dons dos ditos eleitores, o alferes G:leano Pes
tana da Costa, e João José da Silva, e então der
ramou-se u terror naquella povo~ção, porque a 
mesma polieia começou a varejar as casas c â pren
der sem motivo p lauzivel, e espancar os cidad1ios 
que pertenciam á parcia!id~de do primeiro juiz de 
JlllZ, e mais não disse d estes, e o terceiro disse que 
o primeiro juit de paz, e eleitore.s qur. foram re
pe11idos da matriz protestaram, mas seu. 11rotcsto 
itão foi aceito pela mesa, que j:í. eswva eleita p~lo 
quarto juiz de Jl'IZ, que por isto foi transcripto 
nesta villa .n:IS notas do tabellião Oliveira Gniroa
rties, e mais não disse deste. Ao quinto disse que o 
primeirc jui~ de paz á visla das occurrencias prc
Ced~ntes, mandou no mesmo dia dons de .Agosto, 
:is duas horas e meia da manhã, affixar édilaes orue 
foram rasgados pela policia. con vidando os elei
tores e snp_P.Ienle> para ereare~ :1_ me.~a P.leitoral ~· 
ca.-.a da resJdcncia do mesmo )urz de ~az, e convi
dando os votantes para fazerem a eletção, que roi 
feita com todas as formalidades legaes e na maior 
publicidade econeurrencia;porque não havia núm 
h a, nn powo~~ão ~ -1 Gni1o.1p:i, alem da malriz outro 
edificio publico onde pude$3e ser feita a mesma 
eleiçuo, e mais não disse deste. Ao quinto disse que, 
no dia cinco do corrente mez, os eleitores da 
eleiçiio presidida pelo pl"imeiro jui z de J.l:lZ de 
Guipapa e feita na casa das audiencias não poderam 
entrnr na casa da C4mara municitld, desta villa, 
onde estava reunido o collegio eleitoral porque as 
portas da mesma camara estavam occupadas_ por 

praÇlls do corpo de policia armadas e estas niío 
consentiram que os mesmos eleitores entrassem. 
Foi, digo, houve reclamação e protesto, por porte 
do~ mesmos eleitores, que não foi aceito Oll otlen
dldo, pelo que, ainda outra vez, o ates mo protesto foi 
transeripto nos no:ns do tabcllião aoimu referido, e 
mais não disse deste: Ao sexto, disse finalmente que 
os mesmos eleitores repellidos da camara municipal 
n~o I>Oderam -crear o collegio eleitoral na motriz 
desw villa porque o vi g-ari o da mesma nãv entre
~OU·Ihes a chave; assim reunirnm-se com as forma
lidades le~aes em casa do capitão Josê Matheus d e 
Oliveira Guimarães, e ahi elegeram os deputados 
geraes e provineiaes c mais não disse nem lhe foi 
perguntado, que assi::no seu depoimento com o 
juiz· e o jusLIIicante. Eu losé Jd~tbeus de Oliveira 
Gulmarã~s1 escrivão que subscrevi. - A1sis Pe
reiro.- :seoastião Fer-rsira-ào Mello .-Dioao Hen
riques de Souza. 

3 . • testemualla. 

João 'Pereira de Almeida Leitão, oom " ~nos 
de Idade, cas~do, a~ricultor, natural do Altinho e 
morndor em Quipap;\, aos costumes disse nodo. tes· 
temunba j orado promelten dizer a ,-erdade, do que 
saber c lne fosse perguntado e sendo inquirido 
sobre os' i:ens da peti~ão de folhas duas que lbe foi 
lida. Ao primerro item disse que na noite do di o 1 . • 
do Agosto do corrcnto onno o delegado de policia 
de Quipnp:i o major Frnncelino Guilherme de 
Azevedo, poz em cerco a igreja matriz daquella 
freguezia, reunmdo umo grnnde força composta 
de 1.~1isnnos c pr,,ças do corpo de policia, armados 
e conservando n igroja-corcndn durante todo o dia 
dons do mesmo mez e anno, e mais não disse deste. 
Ao seg-undo disse que saiJa por ou vir d;zer que na 
mos ma matrir. assim snccedeu, só mente ti ~-e •·om 
ing resso no ntesmo dia 2 de Agosto o ~. • juiz de 
paz, capitão Jos!l Alves Camello e q~U~tro el ettores c 
clnco supplentes, não podendo os eleitores e mp. 
plentes reunidos q_uasi em sua totalidade e acom
panhados pelo 1. • Juiz de paz, o capitão Domingos 
J:'erreiro de llacedo, entrarem na mesma matriz 
á !tora legal porque a mesma policia vedou-lhes a 
entrada, sendo n essa occasião presos dons dos ditos 
eleitores, o alfer es Caetano Pestana. da Cosln e l oiió 
José dn Silva, ficando n essa occasião al::trmada 
toda a povoação, não sômcnte porque a poli ,;a 
vedou que o L • juiz de paz e os eleitores e sup
plcntes elegessem a nu~sa lJ;Irochial, bem como por· 
<JUe a mesmo policia começou a varejar as casas, 
c a prender sem motivo legal, o:: espanc~r aos ci
dadãos pcrtenei!ntcs a parcialidade co L •juiz dc po.z 
c mais não disse de.<tc. Ao terceiro di .:se que o pri
meiro juiz de paL do eleitorado repellido da igreja: 
matriz; protestaram imrnedialamente deste neto vio
lento da policia nssignanl!o todos o mesmo protesto 
e n1ío·querendo a mesa clandestinamente eleita n:.t 
matriz e quando esta estava debaixo de cerco a 
aceitar o mesmo protesto foi este tr.mscripto c to· 
ma do por termo nas notas do tabcllião JosG }ta· . 
tbeus de Oliveira Guimarii~s. c n1:1is n iio tlis>e dP.ste . 
.Ao · quarto disse que o pr!mciro juiz de pr ·: e o 
eleitorado cxpellido da matriz mandou no :ido 
dia dous de Agosto e sem perda de tem!?e; as dez 
horlli e meio dn manh!i atlixnr edit:les qne !oram pe· 
la mesma policia rasgados convidando aos eleitores 
e sup!llcntcs !lara se reunirem na cas~ das audiencias 
do prrmeiro JUiz de paz e ahi procederam à eleição, 
foi feia com todas as rormalidad~s e maior pu-
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blicidade e concurrcncia possivcl presidida pelo [ deferido n.tl verdade. Villa de Panellas, i9 de Se
primeiro juiz de p:.u em casa das audiencias do tcmbro de :!878. -O escrivão, 11sé J!atlleiLS rk Oli· 
mesmo, porque na povoação de Quipnpá não h a casa veira Guimarães. 
de c.'mara e o unico edílicio que existe é somente 
a ígr~ja matriz e mais não disse deste. Ao quinto 
disse que no dia cinco do corrente mez dirigindo-se 
o corpo eleitoral da eleição da freguezía de Qui· 
papá, e que foi presidida pelo primeiro juiz de paz, 
a casa da camara municipal desL; -.illa onde estava 
reunido o colle:;io eleitoral achou as port~s da 
m~sma casa oecupadas por praças de policia ar
madas e estas vedaram a entrada do mesmo corpo 
cleil(lrul e reei a mundo estes que ali i iam exercer 
o direito de el e~erem os representantes da na~ão 
e da provincia não fúi. attendíd~ pelo que protes•· 
taram e niio sendo aceJto o protesto foi trarucriptc 
nas notas do mesmo tabellião Oliveira Guimarães, 
c mais ni.io disse deste. Ao sexto di SSl~ finalmente 
que expellido o rorpo eleitoral na rôrma assím 
dita <,la casa dacam~rn municipal procurou a igreja 
matl'lz para funcc•onar e sendo esta uegaut1 pelo 
respectivo parocho, a pretexto de não ter as chavos 
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publicidade legaes ; procedeu-se á eleição d~ de· 
putados geraes e província e; marcadas para o dia 
cinco e seis do corronte mez, e mais nada disse 
e ~em lhe foi P.er.guntado que assignou o seu dc
potmento como JUIZ do que rlon fé. Eu Jose ~lll
theus de Oliveira Guimarães escrivão que e~crevi. 
Assis Pereira. -João Pereira de Almeida Leitiio.
Dwga HenriqtiJ!s de Souza. 

Certifico que pelo justificante foi dito que não 
·tinha!!lai>testcmunbns a dar; o referido é verdade 
e rlon fé. l'illa rle Panella, l8 de Setembro de 
:18i8.-0 escrivão do crime cível, Josi jJ[atheus de 
Oliveira Guinuwiks. 

Tem estes autos a pagar i,;í~OO de sellos de sete 
folhas de papel. Vil la de Panellas, 18 de Setembro 
de 1S78. Eu José MathcU!; de Oliveira Guimarães 
cscrí>ão que esereví. 

Villa de Panellas, 18 de Setembro de i878 -
Jasé ~fatltl?us de Oli~eir<L Guimarães. · 

Conclusão. 

Aos dezoito dias do mez de Setembro do anno de 
mil oitocentos setenta e oito, nesta villa de Pa-

. nellas, em meu cartorio faco este auto concluzo 3o 
juiz municipal L • suppl~'lte' em exerci cio o te· 
nente Antonio Francisqo de Assis Pereira, de que 
fiz este termo. Eu. Jose Matlteu~ li!e Oll'l'eira Gtü
marães, esçriv~o qu!l escrevi. Julgo por sentença 
a presente J usttfica~~o para que produza seus devi. 
dos . eJ!eitos. pag-as as cust~ ~ pel~ justificante, o 
escnvao entregue sem que tique Or1gmal. Panellas, 
19 de Se lembro de !878. - A"tonio Fran<:isca de 
Assis Pe-reira . 

Data,. 

Aos dezenove dias do m ez de Setembro ile mil 
oitocentos setenta e oito, nesta v illa de Pancllas em 
m eu eartorio, por parte do juiz municipal L• sup
plente o tenente Antonio Francisco de Assis Pe· 
r~ira, me foi entregue os presentes autos com a 
sentença vista do que fiz este termo. Eu José ~[a
tbeus <!-e Oliveira Guimarães escrivão que escrevi. 

Certdico que fiz entre~a dos presentes autos ao 
justificantc de conformiaade com o despacho retro, 

TotaL ..... . 20~00 

Panellas. !8 de Setembro de 1878.-0 contador, 
Franci.lco 'Pereira da Casta. 

H.• SERIE, .OOCmfENTO N. 2. 

Illm. Sr. Dr. juiz de direito da comarca de Pa· 
nellas. 

Diz José Lourenço da Silva Zuza, cidadão brazi· 
leiro. IUJ.tura 1 e morador na freguetia de Qui_llapá 
desta c<> marca que se achando preso e recolh ido á 
cadôa desta freguezia por ordem do dele~ado deste 
districto major Francelino Guilherme ae Azevedo 
e seu irmão João Lourenço d~ _Silva, t ambem ci
dadão b razileiro e eleitor desta parochia e sendo a 
di~ prisão feita com o unico !im de afastar opa. 
ciente da formação da mesa eleit oral, 'l'isto como 
não é o paciente crimino>o e nem ao meno; ha um 
pretexto visivel que autorisasse o delegado a de
terminar a sua prisão, vem em vígta d o alle~ado 
que jura ser verdade e na conformidade da Ie1 "Vi· 
gent~ impetrar em favor do paciente uma ordem 
de habeas-corpus, deixando de juntar o motivo da 
prisão por não ter sido possive! obtel-as do dele
p:ado. Pede a V. S. deferimento, pelo que E. R. ~l. 
Qui papá, ~ de Agosto de J878.-José Lou1'e'm(A da 
SilvaZuza. 

Não tendo a petiç~o todos os requisitos le.gaes, 
informe com urgencia o delegado de Quipnpá, y;sto 
versar sobre facto q ue a l ei manda n ão solfrer de
mora.-Panellas, '2 de Agosto de f878.-RWeíro de C. 

Tendo o delegauo ue policia de Qui papá infor· 
mado em otliciode 3 do corrente achar-se em Ji. 
berdade o paciente, que diz haver prendido em 
Jl"grante por m inutos, na ignorancia de ser o 
mesmo pacien te eleitor, e por t er tido denuncia de 
Henrique Dias de ter o m esmo padente armas e 
munições e esL:lr disposto a obstar a execução de 
ordens legaes delle delegado ou aterrar. a firmeza 
do animo de que dispõe, armas e munições que 
diz e elfectivamente apprellendera, vindo entre 
aqucllas algumas rcunas, e de~·endo crilr aquelles 
que Fe aeham revestidos da autoridadA, que tem 
por si presumpção legal até qúe s eja p rovado o con· 
trario, deixa de proseguir ou providenciar sobre 
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o halJeas·corpus pedido, j;i por ter cessado o 
motivo pelo qual era lJedido este salutar remedio da 
lei infelizmente por tantos d~srespeitaúo, jú por nao 
cgt.or a peti~ão com todos os rcquisil<ls do art. 3!ll 
do codigo do processo eriminal, Mi:>:ll!ldO de hnYer 
igualmente qua.lque•· procedin•cnto official ex-vi 
do art. iii7 do d1to codigo pelos mesmos motivos. 
fir.anclo salYa a tlarte o direil<l de queixa ou de
nuncia, tomo permitte a lri, se quizer de t.'l di
reito usar.-Panellns, 5 de Agosto de 187~. 

H.' SEIUE, DOCUMENTO N. 3. 

Illm. Sr. Dr. juiz de direito da comarca de Pnnel
las.-Diz Anl<lnio Roberto }[O!'eira, eid;ulào brnzi
lciro, natural a morad01' na freguezia de Quipapá 
desta coruarca, ou deste districl-o que s« ~•clwndo 
preso e rccoll!ido :i cadeia desta rrcguezia por 
o!"dcm do dele;;ado deste districlo major Franclse() 
Guilherme d~ AzeYedo e alferes Caetano Pestana 
da Co~ta, lambem cidadUo brazileiro c eleitor desta 
parochia,esendo a dita prisüo feita com o unico fim 
de afDstar o paciente da formação da meAA eleitoral 
desta paroclüa, visto como não li o paciente crimi
noso e nem ao menos ha um pretexto visível, que 
autori•asse o delegndo a determinar sua ~risão, 
vem,; visL1 do alkgado 11ue jura ser verdade e na 
conformidade dn lei vigente impetrar em favor 
do paciente nma ordem de lwheas-cm·pas, dei
xan~o de juntar os 1110tivos da prisão por não te r 
podido ohtel-os do delegado. 

Não tendo a petição todos os re_quisitos legaes, 
mas sendo de natureza tal quo nao pode solfrer 
demora, haja de com urgcncia mformar o reque
rimento o delegado de Qnipap5. Pancllas, 2 de 
Agosto de :1878.- Pede a V. S. deferimento, pelo 
que -E. R.. M .- Quit1a11a, 2 de Agosto. de :1878. 
- Antonio Roberto Moreira.. 

Declarando o delegado, em officio ile 3 do cor· 
rente, ter prendido por momentos o paciente por 
ter ~pprehendido em casa do paciente, em virtude 
de denuncia de Henrique Dias Nogueira, ~rm~s e 
cartuchos emlmlados, e entre aqucllas algumas 
reúnas, e na Io-uorancia de ser o mesmo paciente 
eleitor, o que ~cvou depois a deita) ·o em liberdade, 
em que se acha, c devendo crer o que olll.cialmcntc 
diz aquelle quP. se acha revestido do caracter pu
blico, deixo de dar proseguimento ao habeas -cor
pus pcdiuo, "I' isto _ter cessado a. violencia _da de· 
t enção- tanto mats por, como Já d1sse, uao estar 
a petióio com toclos os requisitos, de que trata o 
art. :iu do co<ligo do p rocesso .criminal e por 
esse mesmc motivo, e á vista da resposta do dele
gado falta-me base para proceder na fórma do 
art. !57 do eodigo cil.1do, ilcnndo s"lvo i< parte 
usar do direitc de queixa ou <lenunci~, como lhe 
faculta a lei, querendo. Panellos, 5 de Agosto 
de 1878.-Ribeiro da C. 

!.L" SERIE, DOCUMENTO N. 3. 

qualificação desta parodu a :í disposição da mesa 
parochi8l. 

Nestes termos pede deferimento.-E. R. ~L 
Qnipop~, !O de Agosto de l878.- Jnto.rio Ro

berto .lforeí>·a.-o 'eeretorio dê na fórma reque· 
rida. Quip8p!J, 10 de Ag·os\o de 1Bj8.-Dr . Macedo 
IJfaualllães. 

Quorteiriio da ruo de Quipa!l:Í . 

Antonio Velho tl~ OI!Yeira c Si!Ya. 6008 ; Antonio 
Dertol<lo Gnlvi:io, .I.OOS; Anton io Gonçah·es de 
Oliveira. 400,); Agostinho Jen iuiano de Sá Peixoto, 
FclillJle Xery dos Santos, ~00~; Honorio H. Gon
çalves de Oliveir8, MO,); João Nunes de _<~.l en~<~r, 
1;00$ ; .José L<mrenço d:> Silva, MO$ ; José AlYes 
Camello, 1100~; Jose Reis de Lima, 400$; losú Lou
renço da. Silva zuza, 800,5; João Joaquim Ribeiro 
Calll]IOS, 400,$; Niooláu 'folentino Moreira, ~005; 
p~drc S,•.sostra Al,dam Freire de C:lrvalho, 500,:; · 
Sih•estre ·Pereira d~ Silva Cezar. 600,;\ · T nr"iuÔ 
Bezerra do Silvo, MO;S; Trnnqueltno Moitteiron dos· 
Santos, 400;5; Pedro Urnbá da Silva, 1100~; João 
Lourenço da Silv~, ll00,$000. 

Qunrteiriio Menino. 

Cuehmo Pestnnn da Costa, 500S; Ignacio Frnn
etseo Dantas, llOO~ ; Izidoro l'crrcira Botelho, 
t:OOO,); José Valentim DanL,s, ~oo.~; Jo;~quim Va
lentim Dhntns, ll00;5 ; Jo&~ Ah·aro dr Vemiros, 
!iDOJ ; !II~noel Felippe Ribeiro, 400,5; ~lartinimo 
Jose Dantas, ~00~; Snbíno José da Silva, 600~000. 

Quarteirão Scrrin h o. 

Jolio Lopes Victal, ~00$; João Ferrcir:> da Costa, 
!iDO,SOOO. 

QIUirteirão d a Lima. 

Antonio Roberto ~~o~cira, ~00;); Domingos Fer
reira de Macedo, >1.00$ ; Jose Doudon da Silva, WO;); 
José ~laurieio de Araujo, 400$; Qllin tiliano Vieira 
dos Prazeres. 

Piranje . 

Francisco Alves Leite, MO$; 1 oão Gualberto das 
Chagas, 400~; Joaquim Pereira das Chagns, tOO;); 
José Isidoro das Chagas, W0$000. 

Qnarteirfto Imbiribcira. 

N5o tem elegíveis. 

Quarleiriio Pellado. 

~lelchiades Bezerra de Vasconcellos, 1.00;$; &fu
noel Feruandrs ~iuniz dos Santos, ~00$1100 . 

Quarteirão ua Luim. 

Francilino Guilllerme <le .AzeYedo , WO,S, Igna
cio Alves da . Sill·a, ~DO;); Luiz Ig nneio de Arau ·. 

Illm. Sr. presidente da mesa. parochial da fre- jo 4.00,SOUO · 
Louça. guezi:~ d e Quipapá. . 

Diz Antonio Roberto Moreira, eidadiio qualifi· 
c:tdo '9"0tante uesta parochia e mesario na presente 
eleição que n ecessita, q lle V. S. se dirríne de 
ro.andar q ~e o ;;r,cretario _da ~!lesa par~chial he ~.; 
por certidao todos os ctdadaos quahficados elegt
veis n esta paroehia, em qll:l.nto se 3cha o livro de 

A. ~&.-T0!\10 J. 

Domingos Jos~ de }fcllo, ~00~; J oaqu im Felippe 
1\ibeiro, '100$1100. 

.Az~it<:>na. . 

José Ynlentiw da SilYa, \00;5000. 
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Poço Comprido. 

Antonio Tertuliano Barbosa, -1,00;); Antonio Lo: 
pes Muniz, -1,00~; Claudino José de Mello,500;)Õ· Jose 
Lopes}[uniz, 1:000~; Manoel Lopes Mulll%,40 ~000. 

Pillões. 

N5o tem elegi \-eis. 

Santa Roza. 

l'ião tem eleg-íveis. 

Larangcira. 

Não tem elegi v eis. 

Pm Ferro. 

Francisco Xavier dos Santos, 4.00$; 11[;moel Cle
mente da Costa Sanws, i:0005; Lourenço·candido 
de Oliveira, 1100;5; Victorino José Patriota, 600;}000. 

Estiva. 

Candido José de Mello, 500~00_ 

Campos d~ Sobral. 

Antonio das Chag-as, 400$; Luiz Sebastião Freire, 
L. llanaueira do Coito, Diogo Henrique de Souza, 
400,~; ~fanoel Henriques de Souza, WO;f.OOO. 

Quarteirão Breginllo da Areia. 

Não Lem elegi>eis. 

S. Benedicto. 

. Antonio Joaquim de Siqueira, -1.006; Francisco 
de Siqueira Passos, 1:000$; Francisco X.a'>ier ~~
varro Lim, 600~ José Pedro M acambira, WO,,; João 
Severino Sique1ra, qi)O$; Jos~ de Siqueira l'assos, 
6.00$; Ionquim Cordeiro de Lima, W0;$000. 

!lbnoel José da Silya ~00~, Pacirlco Paulino Ma
laquias i:OOO~. 

Q. c~j:í. 

Antonio Ferreira de l'>lello 500,5. Manoel Simões 
Ferreira Brn~a !:0005, Sebastião Ferreira de Mello 
400~. Q_ ChMn ni\o tem ele!{i':"cis. Q. Cnrobn não 
tem elegíveis, Q. Cabe~~ Dantas não tem elegí
veis, Mang ue, não, L. Serra Verde, nlio. Q. Canto· 
EseUL'O, João Clemente de MesiJuita ~0~, Manoel 
Gomes de Mesquita -i.OO.S-

Queimados. 

Gaudencio de Denevides Falcão 400~, 

Q. Yargeru úo Trig-ue. 

José Gonç<~lves dos SaDios 500~, }(anoel João de 
Souza Jumor ~00,5, G. Salobro Antonio l\ronteil'o 
dos Santos i:UOO,:i, Francisco de Benevides Fal
cão :.iOO;;\, João de Moura Marinho ~OOJ, João Ta· 
vares de Araujo -1.00~. 

Q. Jurema. 

Antoni9 José de Lucena -1.00~, Manoel Joaquim 
Barboza 600;), Se.-ero José de Azevedo 500;) _ 

Q. Benedicto;; niic, Q. Cahel udas. 

Francisco Pereira de Vasconcellos. 

Santa Rosa não !em. 

Districto de P~nellas, fre~uezia de G:uipnpá, G. 
Ju.ndia. 

Alexandrino da Cunlla Mello 8005, Agostinho 
Leo~adio Vieira 800§. 

Q. Riacho de Besta. 

Felix Pestana da Costa Junior -1.00), Marcolino 
Cavalcante de Oli>eira 500;5, José Soares de ~la-
cedo WO;$. · 

Certitico que em virtude do despacho retro do 
Sr. presidente da mesa parocbial e revendo o livro 
dn ultima qualiilcnçào desta parocllia de Quipapá 
delle consta sú ~crem elegíveis os cidadãos cons
tantes da relação supra fielmente e:;::tra llida do 
proprio livro, ao qua I me repono, subscrevendo e 
rubricando. 

Eu, Antonio BerLoldo Gah-ão, secretario da mesa 
parochial de Quipap~-

i~.· SEl\lE, DOCüME~TO ~- 1. 

Juizo municipal do termo de Bc~erros, 6 de 
Agosto de l8i8_ 

Jllm. Sr .-Accuso a recep~ilo do officio que -v. S. 
rne diriNiu, em que communicou haver a policia 
prohibi'ào seu in·:resso, como L• juiz de paz, assim 
como o da maioria dos eleitores e sc.pplentes na 
matri~ dessa parochia, por occasi5o de installar-se 
a mesa parochial; pelo que resolveu Y. S. designar 
n casa das audiencms desse juizo para organisar a 
mesm~ mesa c pro~der os respectir os trab;:~lllos ; 
do que fico sciente.- Dons guarde a V_ S.- JIIm _ 
Sr. Antonio Paz da SilV'J Lindozo, i.• jui~ de paz 
da paroahia do Gra,•atá. -O juiz mu nicipal, Ly· 
<:~<rgQ de A.llmqw:rque Nascimento. 

l.~. • SEIUE, DOCmlEl\"TO N. 2 .. 

Jllm. Sr. 
De ordem do ~enhor presidente dn camara, re

metto á V_ S. como réquisitou em reu officio d~
todo de honlcm, o livro das actas da eleição de 
eleitores de5sa v~roehw,~c juntamente um caderno 
da ultimo quah flcnç:io de Yotantcs da n\~sma, que 
tudo nclwva-se no :~rchivo:desla camara. ~ 
D~us guarde a V. S.-Vil! a de ~Bezerros, i de 

Agosto de l.8i8.-!Jlm_ Sr. Anton io Paz da Silva 
LindOso, Dr. juiz de paz mais votado da parochia 
de Santa Anna de GraYatá. 

O secretar io, Marwellsiàro F alconeri dos S1m tos. 

i2.• SERIE, DOCmfENTO N. 3. 

PUO'fllSTO. 

Os abaixo assi:;nados, primeiro juiz de paz da 
fregue~ia de Santo Antonio de Gra~atá e eleitores 
e supplentes dos mes mos, tendo sido impedidos de 
entrar na igreja matriz, para em virtude da lei 
procederem á formação da mesa parochial, e porque 
a policia do lognr tomou as portas da entrada da 
mesma igreja com a força armada ameaçando at6 
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de empregar ;l violencia se os mesmos ab:!ixo 
assignados insistissem a entrar; <êm prôtestar, 
como de fact!) protestam, contra o abuso e atten
tado p_raticado pela me~ma policia, para esiJUlhar 
os abalxO assignados do exerci cio de um dever que 
lhes im~õe a lei. · 

Requerendo no senhor cscri'Oão que tome por 
termo este J!rotesto, declaram os ~baixo as,ignados, 
qu~, em VISta do art. ã.• § \!.• digo do artigo 
qum.to parogr:•Ph.o dois do regulamento de doze de 
~aneiro !lc JEil ouocentos setenta e seis, proceder 
a orgamsaçao da mes;o em outro lo"ar desio-aado 
pcl~ presidente interino da mesma~ mesa.~ Gra
vata, ~ous de .Agosto de 1878, ás dez horas da 
manha.-04.ntonM Paes da Silva Lin<W::o, L • juiz de 
paz presideme.-João Bezura · d~ Vasconcellos 
Tor:r~, eleitor.-Miguel Fra.>~Cisco Vieira, eleiLor.
Josmo Bezerra de Vasconcellos Torres, eleitor.-. 
Manoel Beze1·ra F•·a••ça, supplente.-.4.ntooio Jose 
França.-Joilo Tluotonw Bezerra ))fello, eleitor.
José da Silva Rios, eleitor.-Pad1·e .lfanoel Gomes 
de Brito, eleitor.-David Cyriaco lk Brito, eleitor. 
-Matwel V.anna de Souza Barros, elaitor.
A,tonw Christia>w da Silva, eleitor. 

Lancei em um livro de notas o presente pro
testo por me ser pedido e entre:iO·O ao mesmo por
tador que me apresentou: dou fé.-ne.zerros, ~ de 
Agosto de 1.878.-Em testemunho do verdade 
M. B. V. S. o tabellião publiro.-.'lfanoel Bezerra 
<Ws Santos Junior. 

12.• SERIE, DOCUb1E1\"TON. 4. 

Illm . e Rvd. Sr. Vtg~rio dn fregnezin..de Gm'Oati, 
padre Manoel Gomes de Brito. · 

João Theatonio Bezerra de Mello. a bem de seu 
direilo preci~a, que V. Rvd. llle ·informe ao pé 
desta, quantas igrejas existem nesta freguazia, ou 
mesmo se ha nesta fregnezin nlgum edificio, onde 
se funccionc em ados publicas, senão casas parti
culares. 

Nestes termos, pede a V . R\·d. lhe defira com 
justiça. E. R. )[. - JQÕIJ Tlu:otoni~ Beze1·ra de 
M8l!O. 

Informo que lendo deixado de ser parocho nesta 
_frerruezia no met de Fe'Oereiro, prox im ameute 
findo de i87S, a unica igreja, que e:mtia nesta fre
guezia era a da Senhora Sant'Anna, que serve de 
matriz, e não rue consta que haja outra e nem ca· 
pella como tambe!ll não me consta que haja nesta 
freguez ia ediJlcios publicas; pois soa morador nesln 
freguezia a 2~ annos, e'é o que posso informar por 
ser verdade. 

Fregue%ía de Gravatá, 24 de Agosto de 1.878. -
Padre ,]lanoe! Gome.~ de Brito. 

12,• SERIE. DOCUMENTO N. 5 . 

lllm. Sr. presidente da ca1l).ara municipal de 
Bezerros. 

Diz o maj<~r João Bewrra de Ya>eoucellos Torres, 
eleitor da freg uezia de Grava1á , que a bem de seu 
direi !.O precisa que V. S. m~nde que o secretario 
da camara desta viU.:~ em vista do livro de qualifi
cação de votantes daqueJJa rregnezia, que se acham 
no archi1•o desta c.nmara lhe certifique se Severino 
de B:lrros Vnsooncellos, Victorio Jose Gonçalves, 
Manoel Mendes Gonçalves, João de Siqueira Santos, 
José Thomaz dos Sant.Os, l'edro F rancisco da Silva, 

~lanoel do Carmo O>rrêa, )lanoel Ferreira de Souza, 
Firmo José !tlonteir<l, Manoel Castor da Rosa, Ma· 
noel Soares da Fonseca, :Manoel Bezerra de Mello, 
Manoel Gomes da Silva, Jos~ Rufino de Mello, Ma· 
noel Vicente de Paula, Francisco Corrêa Xavier, 
José }lanrieio de Mello, Hu1ino Soares da Fonseea, 
Manoel Vieira da Cru%, Francisoo Bispo de Farias, 
Lourindo Silvestre da Silva, Clemeute Gomes da 
Sii'Oa e SelJasliilo José de Mello se acham qnalifi· 
eados na CJ.tU!lifieação ultima, [)elo qual foi feita 
a eleição ue eleitores do corrente anno, e no caso 
affim,ativo se foram inclui dos como cidadãos ele· 
):(iveis ou simples votantes, tudo em· termos que 
faço fb. Portanto pede a V. S. deferimento 
E. R M. 

Certifique. Bezerros, 22 de Agosto de i878 .-Gui
!/~efmi1W Tavares lk 1lfedeiros. 

!llanoel.Isidro Falconeri dos Santos, secrelario 
da camara municipal da v illa de Bezerros e seu 
termo, Me. Certilico que revendo o livro de qu~
lificação de f)Ue trata a petição retro, delle consta 
que se acham qualificados em a dita qunlifiMção 
todos os cidadãos meneion~dos na mesm~ pe<i ~-ão 
oom excepção de Laurentiuo Silvestre da Silva e 
Manoel Vianna da Cruz, sendo como elegivêís 
Manoel Meaues Gonçalves, João de Siqueira 
Santos, José R ufino de Mello, Manoel Soares da 
Fonsec., Manoel Vicente de Paula e Fr-ancisco 
Xavier êorreia; e como simples votantes Severino 
de Banes Vasconcellos, Victorio José Gonçal ves, 
José Thomaz dos Santos, Pedro Francisco da Silva, 
:Manoel do Carmo Correia, Manoel Castor da Rosa, 
Firmo José Montetro de Souza, Manoel Bezerra de 
Mello, Manoel Gollles ds Silva, Manoel Ferreira da _ 
Silva, Sebastião José de Mello : 1\u!ino Soares da 
Fonseca, Jose :!<Iauricio de Me!l<J, CJem·entin9 
Gomes da Silva e Fraueiscó Bispo de Farias. E 
o que consta do referido hvro de ~ualiJlcação, e de 
tudo dou fé.-Yilla de Bezerros, -~ de Agosto de 
!.878. O secretario Manoel Iziclro Falcon.eri dos 
Santos. 

12.• SERrE, DOCGllENTO N. 6. 

Juiz municipal do termo de Bezerros. 
Justificação que dá o major João Bczerm de Yas

coneellos 'l'orres. 
Escrivão Bezerra Junior. 
Auto.-Anno do Nascimento de Nosso Senhor 

Jesus Christo de i878, aos 1~ dias do mez de Agosto 
do dito anno, nesta villa de Bezerros, termo e eo
·marro do mesmo nome, pro'Oincia de Pernambuco, 
em meu cartorio faço autuação da petição que 
adiante se segue, d o que, para constar, lavro este 
auto. Eu, Manoel Bezerra dos Santos Junior,_ escri· 
vão de orpbiios no fulta do eivel, que o escrevi. 

Illm. Sr. Dr. juiz municipal.- Diz o major João 
Bezerra de Vasconcellos Torres, na qualid:ule de 
eleitor da freguezia da Senhora Santa Anna do 
Caraualá da comarca de Bezerros, que acbartdo-se 
designmlo pelo governo, e communicação do Sr. 
juiz de paz e eam:~ra municipal, o di a dons do cor 
r~nw para se proceder á eleição dos eleitores , para 
depois della Ler Jogar a de deputados á assembléa 
geral le"islativa, e não podendo o mesmo juiz, e a 
maioria dos eleitores, que pe:;soalmen~e correram 
.~ esse t:.'io importante quão alto exereicio d os seus 
direitos politioos, exercel·os com aquella liber
daue, e garantia, que as !eis facnltam não podendo 
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sim 11elos escandalos ~ abuzos pmtirndos llCia 
autondnde eomtituid,, quer ante Y. :>. jn>tillcar 
os itens seguintes. 

i.• Que nnqucl!e referido dia dou< _fOlllp~rceo!JdO 
o Sr. juiz de JWZ mais "\"atado, -~ntomo Paz <1:1 Sth•a 
Lindoso corn "maiot·ia dos eiCltore>O, e alguns su)J· 
plente; ;,. porta Jn i;:reju m~triz pela;; h~rns le;:aes 
cneontrttndo-a. r~~ch3do., llt."LI\~cnun-sc aL~ por m:\ls 
de 3/'• dr hora, dizendo o respccth·o parocl10 que 
:tlnda na o era a hora lega 1. 

Que passados os 3/~, veio a clw v c tl:a matriz 
:a saber na força armada do corpo de 11olicia vinda 
de Bezerros. e outros Jogares, a qual a!li a JlOrta 
!ormott->e e· est:1cionando calou hayonct.~s ou sa
bres em duas ordens, tileiras ou alas, e não t ~rdou, 
que chcgnsse o stil.>delegallo !\Janol·l l lcndes Gon· 
calveo com o 3. • juiz de paz Manoel Soares du Mc.l lo 
é mais cinco elellores, os quae~. os soldados, nbri
r:am fl3nco, entrar::m1, e em segnidi\ o justi ficao te. o 
t . o j uiz de paz e cs cleitore; com u1ais alguns lndi
Yiduos procuram obter entrar, mas roi debalde 
j:i porque os soldados cerram os flancos, descem as 
armas e amea~am feril·a> nas pont.1s dos s:~brés, 
ou ba. l·onetns, e já porque o <ubdelegado gr ita 
q ual ouu·o Stenlur, dizendo •aqui não entra mnis 
ninguem». 

Que v iolent:ldos o j ustíficante e companheiros 
por til o illegnl procedimento. buscam entrar j:\ 
}>elos lados <L?. m~tri2 e já pela porta da sacristia: 
t-udo encontram fechadas e rebatidas as portas, 
em resisteneia. 

Que dado t5o reprovado procedimento c o refe
rido subdelegado veudo, que est:lvam clle justifl,. 
canto, juiz de paz e ele-itores, impedidos violenta· 
m ente de Jlroceder ã formação dn mesa, sendo-lll_es 
impossível o ír.gresso na matriz, huscar:rm outr o 
lugar na povoarão em casa de~nte e nella proce
deu·~e n form<1cão d<J mesa e os dem~!s trabalhos 
do lll'OCCSSO elclionl. 

Que assim procedeu-se a duas elei~ões : a que 
o v iolento snhdelegado com sua forca armada. sua 
autoridade npoin•la nas bayonetas, é 110 abusó ror· 
mou, e ainda mais sem causa. e a que o ju:;tific.nnte 
com o Juiz de paz, mais votado c eleitores, fizeram 
com as solemuidades, e 11essoas Icgaes.-Por mer~ 

P. a V. S., q ue seja scn·ido admittir 
a j ustificar o deduzid'J. marcando dia 
c hora. .· 

E.R.M. 
llezerros, :1.3 de Agosto de -J.Si8.-loüo Be;en·a de 

Vas~nccliOi Toncs . 
Suro suspei~ão, na Jlresente justiliéae.ão tJCr ser 

eleitor da frcguezia de Grava ui, J>asse a quem 
competir. Bezerros, H de Agosto e 1878.-Josi•w 
Torres. 

A. Justifique, para o que marco no dia :1.6 do 
corrente ás :lO horas do dia na casa da eamnra 
municipal de>ta Yilla. Bezerros, H de Agosto ae 
l 878. ~costa Pereira. 

Term.o de Assentada. 

Aos dezeseis dias do mez de Agosto do an n;; ao 
Nascimento de Nosso Senhor Jesu;; Cllristo de mil 
oitocentos ~etenta e oito, na c..~sa d<J camara muni
cipal desta Yi!la de Bezerros, e onde se acbava o 
alfer es Jo~qnim da Costa Pereira, juiz municipal 
segundo supplentc commigo escrivão de orph~os 
por impedimento do escrivão do civel, ahi pre-

sente o justificante major Joio Bezerra d" Vas
concellos Torres, foram pelo mesmo juiz inquiridas 
as testemunhos de Jll"esente justificaçilo,que adiante 
so seguem; do que p~ra cunstar lavrei e;to ternto. 
Eu ~lancei Dez erra dos &mtos Sunior esc ri ~·ão o 
C$0f0\"Í. 

i." testemu-nha. 

Manoel Salvador das Santos, com 32 annos de 
iJ.ndc, cazndo, t~g-ricultor, •norador nesta freguezia 
de Bezenos, e :tos costuu1es disse lllldn: te-stemu
nha jurada aos Santos Evangelhos em um livro 
delles em IJUC poz sun mão direita e Jlrometteu 
dizer n vord~de do que soub~r e lhe for peq;wt
l~do; o sendo inquerido acêrca do conteúdo em a 
pelit.ão que lhe foi lida. Disse ao primeiw qu~sito 
q ue ucltando-se clle tc.~tenlunha no Qi~ 2 t1o cor
r<mte mtlz na [IO\' Oaçiio de Grava L;, -Jlresenciou que 
o {.o I uiz de JI3Z d:~qucllo freguezia An ton io Paz 
da Sih·n Lindozo dirigindo-se com a moiol"ia dos 
elcitorC$ e supplentes, d igo, e algWls supplenles, 
á porta da igreja matriz ás :1.0 lloras do dia Jlara 
orgonisarem n mcsn paroehinl, encontraram fecha
das toclas as llOr las dnmesm., igreja e dirigindo-se 
o mesmo juiz de paz em )Jrooura do v ig:ario do fre
"Uezi~, eheg-~ndo disse que o mllsnto yigario lbe 
ÍÍavia dito que ainda não eram llor;1s competentes. 

Ao 2.• Dis~. l[llC Mpüis que voltou o j uiz de 11az 
de casa do vigario, digo, da casa onde se achav•t o 
\"ig-:lrio, dirigiu-se o alferes conuuandautc do des· 
tacamento com dez praças de policia para o 
adro dn igreju, onde se achava o L • l uii d0 
pnz com os eleitores e surJ?lentes, e alli chegando 
formou a força e dividm -a de um c ou tro 
Indo de< porta principal da cntrnda da Í" reja 
e se conserrou por esvaço de trcs quar tos de ~ora, 
pouco mais ou m enos, est~ndo ainda as portas da 
Igreja fcehadas. Depois chegou o sacris ião da 
matriz e conversando com o alferes diri;:: iu-sc com 
algumas praças para o h do da sacristia é entrando 
por lá viu abrir a flOrta princi)Jal aonde se achava 
a força_ que alli se conservou e depois com pouca 
demora dirigiu-se para a igrel·a o subdelegado de 
policia do L • districto Manoe Mendes Gon\'alves, 
COHl o juiz de }la2 3.0 Yotado :Manoel Soares de 
Mullo c a lguns eleitores, e chegando na porta da 
igreja a !?rça, abriu c deixou-<Js entrar e depois 
tornou a fcchat· e não consentiu que entrasse o 
l. • juiz de J!;lz com a maioria dos votantes e sup
plcntes que alli se conservaram c não puderam 
entrar lJOr !orç:t, digo por causa da for ça que alli 
se consen-av3 de bayonetas c:~ladas, c nessa mt!Sma 
occaoião o subdelegado disse em voz alta que alli 
niio cntrnvn mais ningnenL 

Ao 3. • Disse que todas as partas da igrej~ ~e 
conservavam feehndns c e. princijlal tomada com a 
rorça, de fórma que o L • juiz de II3Z com os elei· 
torcs não poderam entrar, e nessa occasiiio o i. o 
juiz de paz protestou em alt-1 "\"'OZ contra aquelle 
p roced,imento da policia. 

Ao 4.. • Disse <JllA niio sendo possrrel ao justifi~ · 
cante com o L • Juiz de paz e mais eleitores e sup
plentes entr~rem na igreja para organizarem a 
mesa, dirigiram-se para uma outra casa particular 
e com Wda a solen~n1dade d:>. lei organi7.aram a mesa 
parocllial, depoi s de ter atlixado edital, e na mesma 
casa )Jroeedernm a todos os trabalhos eleitoraes, 
,-isto que a meslllll igrcjn continuou a ser oceupada · 
(lCia policia. . 
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Ao ti. • Disse q ne sabe por ter dejloiS ou vi do di
zcr que se fizeram duas eleições . E por nada mais 
saber nem lhe ser perguntado deu-se 110r findo esse 
depoimento, e depois de lhe ser lido e o achar con
form~ ~ssigno-o com o juiz e o justificante. Eu, 
Manoel Bezerra dos Santos Junior, escri,·ãooescre
vi.-CO$Ia Ptreira.-MqMe! Salvad~r dos Santos. 
-loão Be::111·ra IÚ1 VastorlCilllos To1-rts. 

2.' tester~&unloa . 

Josó Rodr!gues de Mello, com :l9 annos de idnde, 
ca5:!dO, agr1cultor, morador na poYoal)iio de Gra
v aL.> e aos costumes diSse nada: testemunlw.jurnda 
aos S:.ntos Evangelhos no livro dellcs em que poz 
sua mão direita promeueu clizer a verdade do qne 
souber e lhe fôr perguntado, e sendo iuquerida 
ácerca do conteúdo em a petição qua lhe foi lid~: 

Ao :1. n quesito respondeu que no dia 2 do cor
r en_te ~o~ acompanhando elle testemunha ao pri
meir o JUIZO de paz Antonio Puz dn Sih·a Lindozo -
o justhlcante e mais eleitores e dous snpplentes 
em numero de doze que constituíram a maioriu 
do~ mesmos eleitores, para organizar a mesa· paro· 
chJal e chegando no adro da Igre ja matriz encon
traram- na fecb~da, e dirigindo-se o primeiro juiz 
de paz em procura do v igario da freguezía voltou 
com pouco dizendo que o mesmo vigario lhe h~via 
dito queainda-n5:oeram horas competentes conser
vando-se o p rimeiro juiz de paz com os éleitores, 
!'llc ~sterounha e mais algumas pessoas no adro da 
lgreJa, chegou o commandiinte do destacamento 
um alferes de policia, com :lO praças e tomaram á 
porta da igrej~ de um e outro lado da porta com 
as bayou~l<Js caladas e assim se conservaram até 
que c.hegando -o subdelegado do i.' districto l'!la. 
noel llendes Gonçalves com o juiz de paz 3. • vo
tado llbnoel Soares de :Mello e alguns eleitores em 
numero diminulo e chegando na_ porta da igreja j:i. 
acharam-na abertn porque o s acrlsL'io h:l pouco 
tinlla ido com tres praças pela sacristia, entran
do trnncou-se por dentro e aberta~ porta princi
pal e entrando o subdelegado com o 3.• juiz de 
paz e os poucos eleitore; que o acompanharam, de
clarou o mesmo sllhdelegado que não consenti~ 
que entrasse mais ninguem na igr~ja o nesse sen· 
t1d0 ordenou á força que não consentisse a entrada 
do primeiro juiz c doseloilores quo alli ' so conser· 
yavam ha tres quartos de hora, pouco mais ou 
me~os, sem poderem entrar vorque a torça os im· 
ped•n. 

Ao 2 :• Disse que é verdnde tudo quanto se acha 
inscripto na petiçiio inicial, e que ja se acha res
pondida com a resposta do primeiro. 

Ao 3. • Disse que todas as outras portas da ma
tr!z I*! c;onservavam fe~:hada~. 11~ fórwa que o jus
tific~nte com ·o L• juiz de paz e m:tis eleitores não _ 
podernm entrar na-mesma igreja. 

Ao 1!.0 Disse que não sendo posslvel nojuslilieante 
COJU !) L • juiz de p:IL e mais eleitores entrarem na 
i:;rcjn para. org:mizarem a meso, porque a policia os 
impediu, o mesmo juiz de paz proteslou de tão arbi· 
trario procedimento e dirigiram-se pn:rn uma casa 
particular e depois de atnxar o edital procedeu á 
!ormaç!lo da mesa com toda a formalidade legal. 

Ao 5. • l)is.~e que durante todo o tempo da 
eleição conservava·5e a igreja cercada da força 
e com as portas fechadas só tendo aberta a parte 
princlp~l ~nde se achavam c~ soldados com as 

bayonel<ls caladas, ou sabres, e assim proeeden a 
mes~ :i eleição na casa aonde se tinba ell:~ orga· 
n izado por não poder entrar na i !!reja. 

g por nada mais saber nem lbe ser !l<'l'gnntado 
dou por findo o seu depoimento c depois de lhe 
ser lido c o acMr conforme assignou n seu rogo 
por niio saber nem escr~ver, .0 alferes David Cr' 
naco de Bnto, com o JUIZ e o JUStificante. Eu Ma
noel Bezerra dos San tos Junior, escrivlo o escrevi. 
-Costa Pereim.-David Cyriaco de B.-ito.-Joàa 
Be:zerra de V~~JConcellos Ttn-res _ 

;J. ' le$lelii-WÚIQ.. 

Manoel Soares d:~ Silva, com 2:1 annos de iJade 
c:I3Udo, agricultor, morador n3 povoação de 6 ra: 
vatú, e aos costumes, d isse nada : testemunha i u -
rad~ aos S:lntos Eangclhos em um liv ro doUes 
em que pôz sna mão direita, ~ promeneu dizer a 
Ycrdnde elo que souber e lhe fõr perg-untado 
~cerca do couteúdo na petição inicial que lllc foi 
Iid:~. 

.Ao L 0 quesito, disse que sabe porque faLia 
parte das pessoas que ~companharnm ao I. . o juiz de 
paz Antonto l.'at da Silva Lindozo e a maioria dos 
eleitores e supplentes, que no dia 2 do corrente, 
chegundo no ~clro da igreja matri~ de Grnvatá 
pru-a orgnniznrem a mesa parochial encontraram 
:~s port:~$ fP.clw las, dirigindo-se o mesmo juiz de 
paz em procura do vigario, ebegou dizendo que o 
mesmo vigario lhe havia dito que ainda não er:un 
horas competentes, e logo depois chegando o alfe
res commandantc do destacamento de policia que 
a!! i se a•·-hnva, m~ndOll os •nldados callar as bayõ
netas ou saiJres, e tomar a porta principal da 
igreja que ainda se. achava fechada, assim como 
todas as outras, e 3/li de hora pouco mais ou 
menos depois, chegou o sacristão- da matriz e con
versando com o alferes, este lhe deu tres praças 
que o acompanharam até a porta da sacristia e 
abriram a port:l e trancaram-se por dentro, e 
al1riram a porta principa.l que jó estava tomada 
com os soldndos. 

Disse mais que depois cl!eWJndo o su!Jdelegado 
do 1..• districto Manoel Mendes Gonçalves com o 
juiz de )Jaz, 3. • votado Manoel Tavares de Mello e 
alguns eleitores, a força abriu emquanto elies 
pa.ssavnm e depois tornou a fechar sem consentir 
que entra$58 o L • juiz de paz com o justificante e 
mais eleitores, e o subdelegado de dentro dn 
~greja disse em voz alta que alli não entraria 
mais nlnguem. 

Ao 2. • disse que o primeiro juiz de pnz com os 
eleitores quando apresentnram·se para entrarem os 
sol dados ameaçava-nos ferir com as baionetas. 

Ao .a .• di~!<e que não sendo possível no justifi · 
cante com o J.• juiz de paz e mais eleitores entra
rem na igreja por cansa da força, o·mesmo juiz de 
paz protestou de tiO arbitrario procedimento da -
policia e seg-uiu com os mesmos eleitores que con
stitulam a maioria, dos ccmvocados e- dir igiram-se 
para uma casa particular nn mosmn povoação o 
depois de amxar edital organizou a mesa. 

Ao t,._ • e 5. • disse que constituída a m esa com as 
rormalidades legaes na casa de que acima tratou, 
por nuo poder o juiz de pa:z mais .-otado com a 
maioria dos eleitores entrarem na i::-reja, alli pro· 
cedeu-se todos os trabalhos da eleição c conscrvnn
•lo-se a lorl:.n na porta da igreja durante te do tempo 
da eleição. E por nada mais saber nem lhe ser per-
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:;mnt.;do deu-se por findo seu depoiment<l e depois 
de lbe ser HJo assígno-o com o juiz e o justificante. 
Eu Manoel Bezerra dos Santos Junior, escrivão o 
escrevi.-CastaPe;·eira.-Matwel Soares da Silva.
João Bezerra rk V <Mtoncellos Torres. 

Bezerros, !6 de Agosto de i878. -0 esc ri vão, 
IlfaMél Be::c;·ra dos Sautos Junior. 

Aos :16 dia~ · do mez de Ago~to de J878 nesta 
villu de Bezerros em meu c~rtorio faço estes autos 
condusos ao jniz municipal segunJo supplente 
;~lferes Jo3C[UÜn da Costa Pereira do que para 
constar lavro e>Le termo. Eu Manoel Beterra dos 
Santos Junior cscril•5o o escrevi. 

Julgo por sentença n presente justifie.1ção para 
que produza seus devidos effeitos, pagas as cus_.las 
pelo JUs\tllcante.-Bezerros, 16 de Ag-osto de !818. 
-Joaquinl da Costa Pcreira.-Em temro. 

Entregue.se o ol"'i~inal â parte sem ficar trn!5134 

do. Era supra. -Costa Pt;"ei1·a. 

Publicaçüó. 

Aos 16 dias do m~.z de A!(osto de :1878 nesta , 
villa de Bezerros em meu rartorio faro publico a 
sentença supra na fórma da mesma sentença, do 
que para constar lavro este termo. Eu Ma-noel 
Bezerra dos Santos Ju;lior, e~cri ~ão o escrevi. 

Ce>·tidiio. 

Dou fé intlmar a sentença retro ao justítlcante 
major João Bezerra de Vasconcellos Torres. 

Bezerros, :l6 de Agosto de i878. ~,lJanoel Be
zerra dos Santos Junio;·. 

lkmessa. 

E lo!!O no mesmo dia, mez e auno e lagar supra 
declarado, hço remes~a destes autos ao cont•dor 
para contar as enstas, do q ue lavro este ter mo.
Eu lbnoel Bezerra dos Santos Iunior, esc-rivão o 
e~crevi. 

Remettido. 

DO lUU .. 

3:$(100 
:1.~200 
1,SOOO 

Inquil"ição de t~st~munhas ..... • 
Juramento ás mesmas ... . ... . . . 
Sentent:-a ........ . .... . ....... . 

DO EscnnrÃo. 
6!i200 

;5500 
l,SMO 
6,5000 
1,5{)00 

Aotoação ... .......... . ..•..... 
Termo de asgentada .. ......•... 
Inquirição de testemunha~ . .. .. . 
Intimaç-iio .; ....... . . , .... . ... . 
Conclu~ão, puhlica~-ão, remess~ e 

recebimento . . ............ . . . !5800 
9,$300 

DA P.UlT!;). 

Petiç.'io e sello .... . ... . . . ..... . 
Contador ...... . ....... . ....• . . 

4t)000 
i ,?llOO 

~06500 
Villa de Bezerros, i & de Agosto de 187!!.--o 

contador interino, Florencw de L ima. 
Reeebimento.-Aos l6 dias do m ez de Agosto 

de i878;nesta vílla de Bezerros e1n meu cartorio 
receui estes autos com a conta retro do que para 
constar lavro este tenno . Eu Manoel Bêz~rra dos 
Santos Jnnior, eseriv4o o escrevi . 

13.• SEIUE, DOCU)IENTO N. L 

lllm. Sr. juiz de paz !la ft·eguezia d'Agua Bran
ca da prov incía das Alagôas. 

O tenente-coronel Francisco Cavalcanti de Albu· 
qu~rque, precisa :r bem de seus direitos políticos 
que Y. S. lhe au.,ste ao pé deste o seguinte: 

i. • se V. S. foi quem presidiu a organização da 
mesa do partido liueral desta villa no dia 5 de 
Agr'"to findo. 

2. • se Y. S. foi convidado para o dito tlm depois 
das :1.0 horas da manllli do referido dia 5, on á.s 6 
1/2 do dito dia. 

3.• se quando V. S. compareceu á m~triz estava 
ou nfio, esta cercada por força de linha e polícia. 
Portanto peço a V. S. se digne attestar o qn e vere 
dade for E. R. ~L-Francisco Cavalcan ti de Al
buquerque . 

Ao i. • qncsito, atlesto que fui eu que p resiili a 
organização da mesa do partido liberal desta villa 
no dia 5 de Agosto findo e consta da respectiva 
neta. 

2. •ottcsto que fui eonvidodo para o dito fim ás 7 
11orns dn m~nh~ do referido dia 5 e não ás IO. 

3. • ~tte<to que quando comp~reci á matriz para 
o fim acimndito tstava· esta cercada por fo rça de 
linha e policia, o que se eJT~ctuou desde as 9 horas 
dn manhã e attesto debaixo de juramento em fé do 
r•nrgo que occupo. V illa de Tnearatú, i3 de Setem
bro de 1878. -JoãO Alves Feitosa Franco , !.• ju iz 
de paz d' Agua Branca. 

R·econ 11 eço ser verdadeira a lettra e fir ma do Sr. 
João Alves Peitos~ Franco, a que se acha no atws
tado retro, pois tenho delbs perfeito conhecimento. 
O referido e verdade. Taearanl, i4 de Setembro 
de !.878. Em -f~ e testemunho de verdade, Manoel 
Francisco BoteUw, tabellíão. · · 

13., SERIE, DOCUME...'ITO N. 2. 

lllm. e Revm. Sr. •·rgario. 
O tenente-coronel Froncisco Cavalcante d' Al

buquerque precisa a bem de seus direitos políticos 
que V. Rcvm. lhe a L teste ao pé deste o se(l"Uinte : 

L' Se de.ixou de celebrar a santa m1ssa na 
matriz de~ta villa do dia 5 de Agosto lindo a 
7 do mesmo mez e razão por que o deíxon de fazer 
apeza ,. de estar nesta m~sma vil! a. 

~-· Se Antonio Luiz Gomes óe Sá, ,; sen ]Jaro 
cbiano, ou se do v igario do Agua Branca da 
província das Alagõas. Portanto pede a V. Rc1·m. 
deferimento. - K R. ~L-Francisco Cavalcaute fk 
Alljuqucrque.-Attesto, em rcfcrencia ao i. o q:uesito 
desta, que,eom cm~ito llOS <lias referidos, rCSldíndo 
cu n~ta v il! a deixei de ·celebrar missa na matriz, 
por se achar effertívamente vedado, propositalmen te 
com espe-cioso exclusi~ümo, o seu ingre~so, por 
f ore~ armad~, con\ relação ao pleito eleitora I. 

Em 2 .•, attesto que ainda niio me é dado con
siderar meu paroehiano o in di vi duo referido, 
l"isto n no ter elle ~qui domicílio o u quwi; porquanto 
rem sido sua resiàeneia, ba alguns mPzes, n~ fre
guezia da M~ltinha, província das Alagõas,_ onde 
se diz qualificado. e não aqui, lta onde poucos dias 
que est:i por mero passatempo, como systcma de 
sua vida ambula:nte, sem wi certo, em diversos 
)JOntos desta província, da de Alag1las e da Bahi~. 
E tudo quanto a respeito ~ei e alte1;to in fiM parocki. 

Villa de Tacaratú. 7 de Setembro de :l8i8 . -
1 O vigario ~ollado Joaquin~ B~llanníno de .Mzranda.. 
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l3." SEBIE, DOCUMENTO N. 3. 

!LI.l!. SR. 1UIZ ~lUXlCTP.U.. 

Q tenente-coronel Francisco Cavalcante de Albu
querque, precisa 3 bem ue seus direitos politieos, 
que Y. S. mande ao offi.cial de justiça FrancJsco 
Hilario, que é tambem porteiro da camara, certifi
car no pé deste o· seguinte : 

L • Se no dia 5 de Agosto lindo recebeu ou não 
ordem da mesa organizada no dia 2 do mesmo mez, 
para ás dez horns do referido dia 5 estar a urna na 
matriz e qual a raz~o porque a não botou. 

2. • Se tendo elle certificado ter a ditn mesa dei
xado de comparecer na matriz ás :!0 horas da ma
nhã para proceder :i chnmada d03 votantes, decla
rou os motivos que-deu ~a usa a .es'a full!l,_e uo 
caso ne"ativo declarai-os lambem por cert1dao ao 
pé deste. Portanto pede a V. S. deferimento.
E. R.. :tl.-FJ•ancisco Cavalcante de A!buqu4rque. 

Passe. - Taracatü;, 6 de Setembro de i878. -
Albuquerque. 

Em cumprimento do despacho retro . 

Certifico emquanio ao primeiro, que recebi or
'dem de botar a urna nn mutriz ás 10 hora;; do 
dia :í de Agosto findo e deixei de cumprir essa or
dem porque antes das iO hot·as estava a matriz 
cercada por força de linha e policia. 

Ao 2. • certifico que dei certidão de não ter a 
mesa comparecido na matriz ás iO horas 4o dia '! 
de A ~os to sem declarar a razão por que a 1 sto fut 
oMtrulo, p'orém a Mnsa _foi ~ m~sm~ pela qual dei
xei de. botar a urna na tgreJa , ISto e, achar-se esta 
cerc~da e prohibido o ingresso·a todos os· conser· 
ndores, o que tudo dou fé.-Vil! a de Tacaratú, 9 
de Setembro de 1878.-0 official de j usti~a, Fran
cis~o Berrwrdo rúz Silva. 

1.3.• SEIUE, DOCUMJTh'"rO N. ~-

lllm. Sr. presidente da camara municipal da 
villa d' Abrua llranca. 

O tenente coronel Francisco Cavalcanti de Al
buq~erque precisa á bem do seus üireilos políticos, 
<Jne V. S. man,le ao respeclivo secretario da ca
mara, que, revendo ? livro da gualificaçlio . do vo
tante~· desM fre~u.ez•a, llle certlllque ao pe desta, 
se Antonio Lub; ·Gonu:s de Sá, que iudevidumcnte 
iutitula-se de capif.ão in nomine, é on não qualifi
cado ahi, e no caso atllrmalivo, se foi considerado 
elegível ou se simples votante. Portanto. P. a 
Y. S. deferimento. E. R. lL :racaratú, 21 de 
Setembro de 1878. 

Passe do que constar. AguaBranca, H de Setem
bro de t878.- Domi li!JOS da Cwilw; Filg1J.eira, presi
dente da camara . 

João Pereira Gonçalves, secretario da camara 
municipal na villa da Agua Branca, em virtude 
da lei, etc. 

Certifico que revendo o li vto de qualificação de 
que fa~ menção a pe~~o retro~ e bem assim a !ista 
vinda da junta munlCip~l, cousta do ~esmo hv~o . 
ó. 11. 8 gue Antonio Luzz Gomes de Sa, o propr1o 
que se mtitula de capitão, é qualificado nes~1 pa
rochia ; porém como SiD;lplcs votante, l,lOr não t er 
a renda que marca a lCl para ser elegtvel, como 

tudo se vê do mencionado livro e relaçiio aos qnaes 
me reporto e dou fé. 

Passo da camara ·nmnicipal da villa d'Agua 
Branca, H d~ Setembro de 1878.-0 ·secretario da 
camara, João Pereira Gonçalves. 

Ht.• SERIE, DOClmENTO N. L 

Nós abaixo assifinados eleitores da paroch ia de 
Nossa Senhora do Ros•rio de Goyanna, attendendo 
que não foram gliardad~s as disposições d a lei 
eleitoral no acto da instnllação uo collegio eleitoral 
~ue se compõe das freguezins de S. Lourenço de 
'lijucnpapo, Nossa Senhoaa do O' e desta poroch ia 
porquanto não foi esta i:nstallação presidida·pelojuiz 
de paz mais votado como detet mina a lei eleitoral 
vigente e eümo já re poz em pratica n este lmperio 
por occasíão da eleição feita no anno de l876 por 
essa mesn1n lei e sim presidindo ames~ interina o 
presidente da mesa parachial que funccionon na 
Igreja mutriz no elci~iio primaria que teve lo~ar 
no dia 5 do mez de Agosto proximo pas;ado : vem 
protenar contra esta irregul~rid~de e pedem á 
mesa do referido wllegio que está funccionando hoje 
na igreja matriz que tome e>te protesto inserintlo-o 
na a c ta de seus trabalhns nos qua es deixam de 
tomar parte em pedi dos pela fallaaa irreg ularidade. 

Goyanna, 4 de Setembro de 18i8;- José Correia 
de Ol-ivei ra e .4.ndrade.-A•ttonio Guedes Gmdim.
LeodcgariO Correi~ de Olivr im .Andrade.-,'lfanoel 
Walcace Came/lo de A>!.drade. - João Gonçalves 

.1Ja.5tos.-Jo{io Gomes de Souza.-Beruvenuto Pin.heil·o 
da .'l!endonça.- Pau!ino lYorbeJ·to de Souza Pinto.
José Bcroo•·diJIO de Momes.-Dr . l oiro Lins Cava<· 
canti deAlbWJILerque.-Manoel Vieira Bernardo Ju 
nior .-F·>'ancisco Ca'Dalcanti Dia~ a. .!mo rim. -Joa
quim Jorge Figueira da Sitva~-João Licío Borges. 
-Affonso Jose de Albuquerque .W:aranJ.ão.-Estevão 
Canâido ela Silva. 

U.• SERIE, DOCl:~I&"'TO !S . 2. 

Illm. Sr. Dr. juiz d~ direito . 
Diz o coronel José Correia de Oliveir·a Andrade 

q_ue t endo hoje o subdelegadodo L • dist ricto de~ta 
Cidade !!tendido diversos moradores do engenho 
do supp icante por motivo político simpl~smo11te, 
tratou u 8Ujlplicante de munir-se d e docurnen!OS 
para requerer uma ordem de llllbeas·r.Orpus em 
r~vor dos pacientes, c neste sen tido fez uma pe
tição ao dito subdele g-:~do pedindo que mandasse o 
carcereiro dar o motivo da prisão dos mesmos por 
certidão ; tendo, porém, despachado essa petição o 
subdelegado deferindo-a favoravelmente, acontece 
que procurado por toda a parte o carcereiro não 
foi encontrado para certificar; em vista pois desses 
factos, pede o su pplicante providencias a V. S., 
afim de sanar tanta perseguição a esses i11dividuos . 

Pede deferimento.- E. R. l\f. - Goyanna, 6 de 
Agosto de iS78.-Josti COJ·reia de Oliveira Andr ade. 

Recorra o sapplicante ao remedio facultado pela 
lei quMdo trata do halJec.s-corpus. 

Goyonna, 6 de Julho de l8i8.'- Costa Ribtiro. 

Illm. Sr. subdelcg:Ido do L • distrieto.-Diz o co
ronel Jose Correa de Oliveira .Andrade, q ue á llem 
do direito dos moradores de seu engenho .Mir,, nda, 
que foram hoje presos por ordemde Y_S., dos se -
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::uintt>.s nomes: Luiz Amonio Baptisla,Joactllim JOSd 
Cav:~lr.anti, José Francisco de Lima, Capitulino José 
Luiz, Justino Gonçalve~ oo Silva, ~lanoe! Lo11renço 
de Olil'eir~. Jose Franctsco de SQuza, Jo"o Antomo 
Franci~eo e José Francisco ?ereira L! ma, t•raci>a 
que v. s. mando o carcereiro da cadôa dcst.a cidade 
dar por certidão a nota da cttlpa, pela qual toram 
presos os pacientes. 

Pede dcrerimento.-E. R. ~fere<:.- Goyanna, 6 
de Agosto de f 8j8.-Josd Corda dc0lit•<i1·a .. {t!drade. 

Sim. Goranna, 6 de .\g-osto de 18i8. -0 sulldc· 
legado, JfanO<!l Barretto. 

n.• SERIE. nocmn~:s:ro N. a. 
Gorann;i, 9 de Agosto de i 378. 
lllm. cn,·m. Sr.-Os abaixo ~;sigM<lo~, 'pre

siden te e mais memtn·os da asscmblea par ocbial 
dest.~ frcgueria tl e Nos<.'\ Senhor~ do Rosario de 
Goyanna, precisa.m,âhem de seus direitos e da ver. 
dade <lo proce.so eleitoral, que V. Hvma. se digne 
n1testar-n~ o scgu.inte : 

l. • Se no dia a do corrente qu:mdo V. R vma. 
!oi cclebmr a missa do Espirito Santo n~ i~rej~ 
ulatriz, se esta se aclla~-u )OCupada pela força 
publica. · 

2.• Se desde ú:ltc dia até o dia S de;;to moz con
servaram-s~ todas as igrejas desl:l. clda.<le cercadas 
pela for•;~> publica. 

3.• Fiullmcnte: se snhe V. Rvma. que no . refe
rido dia 5os mesmos abai:.:o assignados rornm im· 
pedidos de eutrur ua matriz por essn mesu1a força. 

Deus guarde a V. Rvma. 

Dlm. el\vm. Sr. Soaquim Francisco de Vnscon· 
cellos, muito digno v1gario desta freguczia . 
Leod~9arjo Corroa de 0/iteira A11dmàe, presidente. 
-Antonio Ferreira de .-lyuiar, secr~tario. -José 
Cordn de Olit,rira .41\dtadc Junio1·, mcsario.
Jlfanocl W~u.ceskiu Cam.ello de All.dra<k, mes~rio 
SUJI}JI~•lto. -José Benwu·di!w de Jforaes, mesnrio 
s upplllnte. 

Attesto ser verdade, que indo eu celehr~r a 
mls:!.1 do Espirito Santo, no dia S do corrCllte na 
!:;re~a motrii desta cidade, j:i ~e_acltava a m~n1a 
JgreJn oeenplldn pela força pubhC3. ·Quanto a ~-· 
Jmrlt•, é vcrdnde que Yi U'lll~ força publica collo
<:lldO junto :i igr'-'j" do .-\m(l3r?, c constou-me ecxistir 
" tnesm:~ forca sómente nas igrejas da :\iiscricordia 
e l\!artrrios. Quanto ;i 3. • (l3rte cons!ou-mc apcn01s 
serem &lguns indiYidnos impedidos !!'lia mesiM 
força de entrar na igreja matriz. It.l 1.1 lide _pa
rochi.- Cidndc de Goyanna, i~ d~ Agosro de !818. 
-O vig~io, Joo.quim Francisco de Va$CQncel!os. 

la.• SEHIE, DOCUMEXTO ~- L 

Jllm. e Exm. Sr. presidente da JJrovincia. 
O Dr. ~lanoel do Na5cimento ~lacbado Portcl1:1 

requer á V. Ex. qM se digne man~r que em 
'l'ist:\ dns act.~" dos collegios eleitorMs de lgun
ra~su, :Oeserro~, TriumpllO, Iugaseira e Exú, que 
o5e acharem ua 8ecr~I<Jria do governo, se lbe uê 
por certidão o numero de votos que para depu
lado geral tinha obtido o ~upplicante em •.ad:l um 

dos dito> eollcgios. Pede a V. Ex. deferimento. 
E. R. M.-Rec•fc, 2S de Outubro de 1878.-Dr .• lfa
llotl do Naui.mento Jladuulo Portella. 

D~·sll. P:llaeio d:\ prcsidenci~ de Pernarulmco 
28 1l~ Outubro de 1.878.-.-1.. de B arJ•os. ' 

Em cnmprimento do deSJXlCilo r etro certifico 
que das copi~$ :luthcnticas do> :~.cto~ relativas á 
ülciç~o ~ecnndaria , nllirnatnP-ntc p rocedido nesta 
prov•ncl:l, consta ter o supplicante obtido, llara 
deputado ú assembléa geral legi8l<~Uva, cinco votos 
no collcgio de lg:uarassli., seis no de Triumpho c 
uo de Bézerros vmte e quatro, sendo que dezeseis 
des~J; pro\'Jeram dos eleitore-s da dllplicnta da 
ft•o:;uelia. de Gravutá, adUJitlidos ~ vot.lt· em sepu· 
rado. Nuo con31.'\ que o supplu:ante obti\·esse 
v~tllS n~ coll~g10 do Exú, c qualllo ao àe l n.gMeira 
an~1<> nuo •x•~km 11esta secrera.titt as r~pectivas 
copl!t8 a.uthentu:as. - Secretaria da Jlresidencia ·de 
Pdruambuco, triul:l. de Onluhro de mil oitocenros 
·setéDt:\ c oito. O urchivisl:l. Emilia~ll) Ernesto de 
Melw TaliUX11'illl. 

!3.• SERIE, DOC{iMEl\'TO N. 2. 

Dlm. c Exm. S1·. presidente da província. 
O Dr. Manoel do N3scimento !lf~chado Portella, 

Wndo requerido a V. Ex. certidão da vot.tção que 
Jlarn dt~putado geral houvesse tido no coltegio elei
roral do Ingazeira, certificou a. secretaria do gover
no em data de 30 <lo mez proximo tlassado não 
poder fazel·o por-ainda não existirem na dlla s e
cretaria as respectivas copias authenticas. 

E porqu,~ conste dos jornaes que naquella data 
for~. pelo D;·. Innocencio Seraphico de Ass is Car • 
'"alllo, entregue á camara. municipal ~puradora, 
cotJia da neta do dito collegio "eleitoral, e o mesmo 
Dr. Seraplllco-asS!Jgura, em pnblicnção feita. no 
Diru io de PorJW.ln.bw;o de hoJe, que a acta do uito 
collegio-lol tamllem reruetl!da a secretaria do go
-verno-vem o supplicante rfli(nerer a V. Ex. quo 
se digne 1nandar que co1n urgencia lho seja dad3 
ccrlidão de toda a votuçfio constante da aeta da 
npurarão do r eferido collegio de Iagazeira, e bem 
nss\m certidão do teor do omeio com que . fora 
clla renl cllid:l pela mesa do respectivo collegio . 
- l'cde a V. E~. deferimonto.-E. n. 1tl. , 

Recife, 2 õe Novembrol de i878.-Dr. Jfanoel dq 
N11 .. u:iJ~IWJ Machado Portella. . 

Sim.-Palnc~o da presidcncia de Pernambuco, 2 
de l\'ovcmbro de i 878.- A. de Barros. 

Ccrtitlco, em cumprimcniO do despacho retro, 
que ~ \'Otação de qne tr:ota o sopp!ic.1nte, é do teor 
seguinte : prlineiro Bar:io de Villa-Bella, 30 -votos · 
Sel/nn<lo Dr . Tnnoeoneio Scrnpbico de Assis Carva: 
lho, 30 I'Otos; terceiro Dr. Antonio José da Cosl:<l 
Ribeiro, 3() votos; quarto Dr. José lllnrianno Car
neiro da Cuntln, :10 votos; quinto Dr. Luiz Fi!ippe 
de Souza Leão, ~O votos ; sexto Dr. Antonio Epa . 
minondas de Mello. 26 votos; setimo Dr. Manoel 
Buàrque de Macedo; i6 votos; oi Lavo Dr. An!onlo 
:\!nnoel de Siqueira Cavalcante, !6 votos; nono Dr. 
Pedro da Cunba Beltrão, i6 votos; decimo Dr. Joa· 
quim Tavares de,Mello Barreto. i1i votes; decimo 
primeiro Dr. Antonio ...U ves de ·Souza Can-illho. i S 
voto~ ; declmo se::undo Dr. laaquim Au.-elio 'Na
hueo de Araujoi l.iivotos; decimo terceiro Dr. Fran· 
cisco de Can·a bo Soares Brandão, 10 votos. Cer-
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ti fico m~is qu!l o oflkio ~ fJ uc t~ lllbem se re!era o· 
supplicante, é do teor s.cguinte: 

Carpa da igreja matriz da paror:bia de S. José de 
Ing-:~zelra. em s de Setembro lle 1878. . 

Illm. e E:~:.m. Sr.-_-\.llle>3. Jo col!egio êlcitor:l.l de 
lngazcirn, remette a Y. Ex. as incluS!ls copias 
dn elciçiio de deputatlos ~eracs e provinciues, 3 rJUC 
ac;>!Ja de proceder nesta fr~iiu.czin o uitocolleglo de 
conformiihdc com o art. 111 ·dn lei n . as; de Ul de 
Agosto de tSfl.O, oxtrahidns do liv~o d:;s aetas em 
:leiO succes:!ivo ao da di ta clciç-Jo. Julga a mesma 
mesn de seu dever communic3.r n V. Ex. n se
guinte occorrcncia : Depois de coneloido todo o 
processo cleíloral, c lm·r~das ns ~etas ao compe
tente liYro, nrro as assi:;nttrmn logo todos os aleita 
res por ~guardarem ~s copia5 para entiio assigna· 
rem no mesmo f<!lllJlO umas c outras. Dur~nta o trn
JialhO da cx.trncr-:lo das COJlin~ . desapp~reccu o dito 
livro, o qual foi subtrahido JlOr utn que fico o des
coutente com o resull~ul.O:da votac.lic; (l()lo <JUC só ns 
drt:Js CO!Jbs foram assi~adas por todos os eleitores, 
menos Lnnrentiuo de \'a.<coucello,; Cntl~ç.' de llrito 
e seu irmão Cilctaao Ale.\.ollllrinu d~; Y<~sconcellos, 
sendo isso cnus:~ p:>rn que a aeta nlío fosse traus
eripta .nas notas do ta))clliiío .- Consta que tndo isso 
fora ruochinado pelo ~ ilo J,ourcntino cotnbinado 
com o jtllz munlelpnl. Post<lriorn1ente foi recolhi· 
{)O á cnmara municipal o dilo li• r o. oude se póue 
verificar a existenc1a d DS ac!as originaes. · Deo.s 
gllllrde n y, E:~:.- lllm. c Elilll . Sr. Dr. Adolpbu 
ôo Barros Cavnlenutc de Lnccrdn, muito digno 
presidente dn proviucin ele Pornnmhuco. - Pedro 
tlt Souza Pereira, presidente.- lzido1·o Ivo da Silva. 
_iJia$careRI•as. secra:ario. - Thcodm·o .4ndrclino 
Nobre CaVllkátite, secretario . - João FrCLn~isco d<t 
L11~, csel'Utndor.-Gon!·ctZo Gom.cs rlos Smuos, escru· 
tador .-N3da m:iis se contlnh~.- Sccr~tnrin da 
presidencin de Pcrnnmlluco, 6. ·llc Novembro de 
18i8 .'-0 nrchivist.~, Emiliano Ernesto de lfello 
Tamwri11i. 

iG. • SEIUE, DOCü~IE~TO N . I. 

18i8.- JU~1"ll'l t:.\ÇÂO. 

lttizo tiiUniciprtl do t e t"lllO tlc Cabrobó. 

Tcuent<lcoronel Jo;ô Sonr,>.s de Uello Avillins, 
1. • juiz de 1•1z desta rreguczin J. -Escrivão, 
Andnide. 

Autumuenta. 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Xesus 
Cll.risto, de mil oitocentos setentn e oito, nesta 
villa do C~broiJó, termo e eom:>rcn do rucsino nome. 
provinci~ de l'ern~miJuco ,. em meu c~rtorío mé 
foi entregue n pctiç5o quo nd.lnntc se segue, aqn~J 
:~ntuo, do que paro const.1r fiz este termo e dou foô. 
-Eu, Ant.oniol osé de Arnlratlc, eseriviioo escrevi. 
. Jllm. Sr. juiz m unicipnl .-Dizo tenente-coronel 
José Soares de Mello Avl!llns, moraJ.or neste termo, 
que ello supplicaute, quer justifiC:l.r perante V. S. 
os.se!)'ulntes itens; L •, se no din!! de Ag-os to fiado, 
se acuaram cereadas, a i"'rGjo.. matriz e casa da 
cam~ra municipal desta vifia; com força ar moda o 
nté criminosus; 2. •, se foi o supplicante pri~r.~ilo 
de alli entrar, tis 10 borns dll mnnhu, como 1 . • juiz: 
·de p:t.z do L• districte de.;ta rrc:;uezi~, os eleitore5 
e supplentes, para org:llllzarem a me.<:~ parocbial 

A . 25.-TOltO 1. 

como tuuõ consta do.protesro, reito polo suppllcante 
uaqoelle dia ; pcto l)ne 

l'ede a V. t;, que lhe marque dia e hora, para a 
justificaçã<> r equerida ; e. se digne tomar os de)JOi· 
mentos <!e suas testcmunuas, julgando afinal por 
sentença, e ao depois do que, seja entrc;ue ao snp
plicn nte, sem que fique traslado.-E . 11 . ~L-Ca
brob<i, {:} de Sctcn1bro de i8i8.-José Soat·es de 
Jfelto ,ltilli•;s. · 

Justifique ~s O llorns do dia de amanuã. CabroiJó, 
13 de S<!tembro ue 18íB.-BcnedicUI. 

ASSF."""'T.\D.\.. 

Aos quatorze dias do me1. de Sctcmltro do nnno 
do nascimento do Nossi) Scnll.or Josus Christo, de 
m il oitocentos set~nta e oito, n<1st~ vil la M Ca
bro.bó, termo c CCimar ca do mesmo nome, província 
de Pernambuc.o, em a casa da cam~r~ municipal, 
ab.i presente o j uiz- municipal" supplcale em pleno 
exercício o tenente Bencilicto Lt:otc 1\abcllo, com
migo ~cri \·ão de seu car go, !leio 11\e>mo juiz r oram 
iDIJniridas ns testemunhas que ~boho se seguem, 
pelo modo seguinte: 

{. • test!l'luuHlll~. 

Gonçalo Alves Drnndão, de Yinte c dous an·nos de 
idade, criador, $Olteiro, xnorndor o nntuinl desta 
Creguezia, testemuulm j Ur<nla :.os Santos Evange
lhos em um th·ro delles em que pot sua mão 
dirci•n c prometteu di1.cr a Ycrdodc uo que son.besse 
c lhe fosse porgnnlado ; aos costumes disse nadá. 

E senda iuquc~ida solll:e os i lellS constantes.d:~. 
petição a folhas: 

Ao primeiro disse que sahe por ter visto cerca~a 
n igreja matriz e a casn da cnmnr a ruunicitwl por 
torça nrmadn e os criminosos do grupo do sen· 
tcnciado Antonio F~ll:i: do Rego Pinto. 

Ao segu nda disse que sabe por em r presente e 
ver ser priv~do de ulli entr:tr ás dez horas da 
rnnnluõ o justitlcantc eomo primeiro jui1. de paz do 
primeiro districto, eleitores c sup~lcntes que ialll 
orgnnizor a mesa pnrochbl. E como nada mais 
dis;e nem lbe foi perguntado, deu-se por findo 
este depoimento ; e depois de l!Je ser lido e o achar 
conforme nssi(tno ~om o j11iz e o justifleonte ; do 
que p.1ra cons t~r llt este te~mo. Eu Antonio José 
de Androdc escrivão o es~re,·i.~llmedicto.-GOil· 
ça.l~ Alves Drandíio .-José Soarts de J{cllo . .-hillitlS. 

2. • testemunlta. 

Antonio Pinto da Silv~. de trinta e seis onnos <le 
idade, crindor, c~s~·do , ·roor:ldor neste termo, e 
natural da provlncin da Bania; testet:mnna ju
rada aos Santos Evungellws, em um hvro delle.s, 
en\ que JlÔZ sua miío direito! e promettcu dizer fi 
'l'erdade do que soubesse, e he tosse pergumado ; 
aos coslnmcs disse nada. 

E .endo inqucrida sobre os ilcTI$ const.a.ntes da 
peUÇ.~o á !ls ... Ao primairo disse, qnc sobe por ter 
visto cercada a !grejn matriz e a casa da cawara 
municipal por força arnw.do, . c os criminosos do 
STUPO do sentenciado Antonio Fell-x do Rogo Pinto. 

Ao segundo disse, 'lue .:nbo por osL3r presente e 
vêr, ser urivndo de :t.lll entrar as dez horas da ama
nhli, o justilieontc, como 1.• juiz do pu do l.• 
distrielo, eleitores e supplentes qne iam orgar.izar 

_ ~- me..<a parocb.lal. 
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E , como nsda mais disse nem lhe foi ll<'rgn n
tado, de.u-se por concltiiilo este depoimento ; de
pois de lbe. ser lido e achar cor:formc, assigno 
com o j u iz e o j ustilicante; do que para con>tar, 
Jlz este ternw o dou fe. Eu, Antonio José do An
drade, escri·1iio , o e<et'e.vi.- Benedic~.- Antonio 
Pires da Silm.-Jos~ Soa-re~ de Mello Av illius. 

3. • testemunl•a. 

Joaquim Gonçtllves Torres de Azevedo, de trinta 
c um mm os de idade, crindor, ca~ado, morador e 
n a! UJ'al ilc>l<l frcg>ue2in; te; tem unho j n rndo nos 
Snntos r:v~ngekos, em um liv ro delles em q ue 
pôr. su.~ ;fti.v ;..ilrdtll, e ptomeueu diZCl' a verdafiO 
do que so:Jf.Je.<>e c llle rosse p ergunt:tdo ; nos cos
tume:' di$~C m~da ._ 

E, sendo i nqu erida sobre os iteM da peti~ão ú 
!ls . .. Ao primeiro di;:se, que sabe por ter vi~ to 
cere:t.:ia '' igrej a ntatr·iz e a ~S:l da camnra muni~ 
cip:tl l ){ll' fo rça armada, e os criminosos do gr upo 
do senteucimlo Antonio Fellx do Rego Pin to. 

AO se;rn n do disse que sabe 110r es~,r pre.sen t~ 1'1 
y.;r ~cr priv:~do de o.lli en trar às iG horas da 
m onhã, o ju<t i lic3nte como priln ciro j uiz de 11az 
do prinv iro dls!ricto, eleitores e supplentes <[lle 
iam orgtlniz~r a mes:> p:l.I'OOlú:l!. 

E , como Md~ m3is di$se nem lhe fo i JICrguntodo, 
delt · Sl3 por. coneluido e;;te dP.[loinwnto ; d tlpois de 
lhe ser lido e o 3c.ltar conforme :Js:;ig no com o 
jui~ e o j \t~LHi~nte ; do que. parn cons\ar fiz este 
terJllo. E u, Autonio Jose de Andr~de, eStrivão o 
csercd 

Bt1iadicto Joa qui11> Gonpah'M Toi 't'C& de A::et·cclQ, 
Jose :soares de Jiello A .. vi!!ins. 

Cnllr<l!Jú, H dü Setembro ilc !878.- 0 e:;cr il'iio 
A11to, io Jose· de Altd J•ade. 

Conclusão. 

E logo no li1t,smo dh1, me~ c nnn o c lognr ~uvrn 
decl:lrt1dC\~ f::aço (~~ tu::; auto~ conchtSO$ no Sr. j uiz 
municip~ l s11pplcntt• em p i ~11o cx,•r c icio o têne n 10 
Dcnedie tü Lt,itc HoiJl'llo : <lo <tu r para eons1~r fi z 
este l•' rmo. Eu Autouio Jose de Andrade cs~riv~o 
o esero'VÍ . 

Concluso.~-

JuJ::o n~ iten~ ÕH fWli{ifto iÍ fi~. por ~Oni:!Jl tj.'l 
p.1ra produzir os de\· idus clfcit·>.> qu~ por dir~i to 
lhe <'ompctir ; c cutro:;:-ue- >'0 •o jw;tilicilntc ~0111 
qur 11~ 11• ·~ f-r:~~ l :tdt' e tmg:&~ :ts cust:t'. 

C.11Jro l:•ó. ll de Sd cmbro de 1878.- Benedicto 
Leite Jiube/.1/J. 

Pnblica~~~o. 

E logo no mesmo dia, mez c anno faço t>Úlilieo·a 
scntcr.~ do Sr .· j uiz muuicipnl supplentc e ro 
pleno exercício o te11ente Benedicto Leite 1\abello: 
do qu~ pnr3 con sta• fiz este tcr u1o e dou. ítl. E ú 
Antonio Jo;G de Andrade escrivão o escr evi. 

16.• SERIE, DOCm iENTO :li . ~ 

Illm. e Re\'m. Sr. 

Diz o tenente-coronel José Soares de Mello Av il
li!'s,_ qu~ eHe ~U[Iplic:>.nte, precisa a b em ue s eu s 
direttos c Justu;a, que Y. Rey'ma. lhe a ttcste o 
que deu moti\·o, á qu,, por Y. Rcvma. não fussc 

eelebt':ld3 a nJissa do EStliri to Santo, M dia 5 do 
corrente, autes de p riucipi:J.r os trabalhos el~ito· 
ra~s d~sta porochia, como é de lei ; pelo <tUO pede 
á V. Revma. lllm . Sr. cone:!"O·vigario da fre:.:uczia 
de Nos<:• ::l"tbor·a d' Assun1pç.ão dú Cnbrobü, l he 
attesUl o qne fót• verdade.-E. R. ~L 

CalJr·ob,, U de Ag osto de l.8i8.-Jos6 Soan:s de 
J.Cello Avillins. 

Atlcsto qu e, o que deu logar a n ão dizer eu 
a m is>a d o Es pir ito Santo do dia ~ do corrente, 
flor oec<Jsiiio dn ele ir<lo que tinl1a d e Jlroceder
so n esse dia, foi achar-se a igreja n1atriz desta 
vi lla rercada de•de o dia 2 do andante, não se con
seullnd o " minha ent rada nclla , romo so tinha ve
rillcndo no mesmo dia ~ quando, como eleilor, fui 
á igreja para a rorma~.ão da mEl>'a , e n ffo me con- · 
sentiram entrar : iln in fi de p arochi . 

Cabrobú, l 2 d e Agosto de i 878 . O concg-o vig a
rio, .in.tcmio l osi Firmino de Noroes. 

iG.• SErt!E, DOGUME!'\'TO N. 3. 

111m. ,, lle~m. Sr.-m1. o tenente-r.oronel losú Soa
res de Mello .-\.vi llins, morador nesta vi lia, que elle 
su pplican te, ti bem de seu dir-ei to e justi.;.:o, [Jreeisa 
QUt V . Revm . lhe atteSle ao pé deste, os seguintes 
ite ns: l.. " Sono dia :! do corrente, e;teve aboletndo 
NU C:o>a de V. 1\evm. D~-SI:t villa, Josino Ribeiro 
Torres, morndor na frc~uezia dn Leopold ina, 
vin do de Pir anhas, p rovincia de Alagoas ; 2 ." 
Qu:1ndo se i'el ir ou o mesmo Joslno Riheir6 ~'on-cs, 
c p:11·a onde ; :L o . Finnlmenle, qunulns Icguas 
fazem daqn i n ft·.::guezia da Lcopohlina ; pelo que 
pct!o a V. Ucn u. Illm. e f\cvm. Sr _ co !w~o-vig-a rio 
da frcg· uezia de No;sa Seuhorn d'A.ssumt '~'io de Ca
broW, lh u att•,~ tc o que fur vordade. - E. R . !'ri. 
-~ ·~:n·ob r',, 28 de Ago>to úc :l.8i8. - Jos& Soares 
1fc .l}feU.o .4 vi!1ins. 

At i<:>lo ~o 1..• iton, q ue o Sr. Josino Ui
helro TmTcs, cstc\'c hosped~do em 
mitlh:t r nsn n o dia 2 (] ,~ Ag-o•lo do cor
l't•.ntc ~n no . l l'ndo t he;:-ado d,, Piranhas 
na rmmhã de."iSc mcs1uo Uin ~o 2 ... que 
retifou-se n~ tarde do...;~ !! mc~mo dia, 
i lltl ú t>:U'a a frcgue1. ia da LCOJlOidinn, 
our!e mora: no J.f) Hn..'llmcn ie~ que 3 
l•n\·o:u;~io d~ Lcopoldina disla •le~tn Yilla 
<1 uatot'2e Jeguas : l U iu {itle .sa~dotis. 
Vill:o J e C.1!Jrol!V, ~ de Ago~to de ! Bi S. 
- 0 con~go-•igario .-l.ntonio Jo:si Fir
tllino de Nowts. 

l u.' SE UJ.E, DOCIJllE..'iTO X . L 

lllm. o Rcvm. Sr .- Diz o tenente-cor on el José 
Soures de .M~Ho .A.villins, mor~dor no termo de 
Co_IJ,·obÇ, ~ uc clle _suppHcante a bem de seu di
ro;t•l o JUS\tça, prcc•sa que Y . Rnn . lhe a tteste · 
3 0 pé dc<lc os seguintes itens: 

i. •, <IUal o j u iz de p~z. que no dia 9 do cor· 
rente, on:anir.ou a mesa parochial na igTe ja n1atriz 
dessa parocuia; · · · 

2 . •, se, n o dito dia ~. se achava na povoação 
dessa pn1·ocb ia Jo.sino Ribeiro .. Torrc~, ou andava 
de viagem, para onde, e quando cbegon ; 

3 . •, se, no d ia 5 de Agosto, amanheceu cercada 
a l~:rcj !l uiatriz com for ça ormada; . 

(o.•, !lualm·ente, se, no d ito dia ;;, achaYa-se 
nessa igreja m atriz, como 2. • jui:t de paz, Josino 
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Ribeiro TàrrM~organizaudo amcsuparoehial, como 'j Sçnl1ora Sant'Anna da. Leopoldina, pela junta mu
que fosse no dm 2; pelo que . . m cipal revisora uestemunicipio; e se n ella se ~cba 

Pede .a V. Rvm., lllm. e Re1•m. Sr. vogano dn q ualiGcado ~·rancisco Martiniano da CosL, Agra e 
freguez1a da Scnhot_:ll- Santa Anna da Leopulilina, em CJUe quar~ir5o, numero, i<lade, estado,proiissão, 
lhe atteste o que for verdade.- E. H. ::11.-Ga· mornda, renda, se sabe ler ou escrever ~ llliooão · 
brobó, 28 de Agosto de l.878.- José Soa•·es de Mello pelo que · ' 
A villins. P. a V. S. deferimento. 

E. R. M. Attesto ao 1.' item, que foi o Sr . Marianno du 
Costa Araujo J~11iassú, I]Ue orl:onizoua mesa ]Jaro· 
ebial: ao ::l. •- IJUe andava ue Yiagem para Pi- Cnbrobó, 2:1 de Agosto de :1878.-Jos~ Soares de 
ranlla$ o Sr. Josino Ribeh·o Torre~. e chegou n o -~fella .-!.viUi11s. 
dia 4 do Ag?<to do co~reute~·' ~o :l.o sim : "!> ·\. '> i O ten.ente Lcovi:;íldo Soares de Mello AYillins, 
sim. ll.:l m ütle ])aroclu_.- 'i1lla ele_ CabrobiJ1 :29 secrctnno da (\~ID:>r~ municipal da vill3 doCa
~~ Ag_osto de i87!!.- O Ylgal'JO Joaquan Anto1110 de hrobo por nomca~ao da mesma. 

1qucwa Torre~ . Certifico q ue em ~umprimento do _despacho 
:16.' SERIE, DOCL'l!Ei'ITTO N. ;:;, r etro, qne rcventlo o ltvro n o •JUal faz <1 Jl\nta ruu-

nicij)fii revisora deste município, tancomento dos 
111m . Sr. presidente da camara municipal da votante> por ella qualificauos, nelle io folhas tr~e. 

v illa de C tt.;robõ. · verso, encontrei tercn1 siuo qnaliflcad<ls <luzcntose 
Diz o lenenle coronel1osé Soares ue Mello Aví!· setent.• vot:!otes,na freguezaa ~aS~nboraSonl'.A.noa 

Iins, que clle ~upplic:rnte a i>em de seu dire.ito c 1 da Leopolt!mn, n? ~ano j.e mal _ O~!O.c~ntos setenta 
Jtmi~a, precisa que v.s. lhe nmnde poss.1r por e se• ~, ulu,ma qu"l•fic.1çao tlaUt fui~, e rc~endo o 
certidão, pelo re;;peclivo seere~1rio, quem ~ão o:; me~rno lnro, euco_ntrm neHe _<Jtlah6~o~o ,, rolhas 
juizes tle paz, dos quatro distrÍCIQS desta rrc~uezi~; duas, V(\rso, Fra!_!CISCO MartlRJOQO da Costa ..l.gr:a, 
)leio que ·. segundo ')Uartear!'o do Croecço ; sob numero qua-

P. a v. s. defel·imento. ren ta e c1neo; vmte c q uatro :mnos de •dade, ca
sado, cr iado:-, sabe ler c csore,•er, morado, Pintado, 

:E. R. :\1:. rend~ eonhed da, trezentos ') cincoenta mil reis, 
Callrobú, iíl de Agosto de i8í8.-José .Soar-e$ de lilho de ~Jarliniano da Costa Agn . . E e o que em 

.'llello ,tvilli71s. dito li no encontrei~ !iolmente coj)i<!i do proprio 
Passe. Cabrooó, 12 de Agosto de :!878.-Qui,ltilio original, ao qual me re]lo rto e dou fé. · 

dos Santos. . Vllla de Cabrobó, !!2 de Agosto· de i8i8.- 0 se-

O ten~nte LeoYi:;ildo Soares de Mello Avillins1 
secret>~rin da cmnara muuicip~l da v!lla de CabrOhl• 
por nomeação da mesma. · 

Certifico , em cumprimento do despacho ~uprn, 
que revendo o livro das actas da elei~fto do 
snnode i 87ô nelle:ill. n .. :1.5, e verso, eni.ontrei 
que os juizes tle paz dos quatro distrietos de~ta 
frcguezia, são O"s se~uintes,-:t:> districlo- tenente 
coronel José Soares d e Mello Avillins, tenente Leo· 
vigilõo Soares d e Mello AYillins, alferes Jos~ Fran· 
cisco Coelho e oller es · Raymundo Alves d e Jesus ; 
2.• distric tQ, ;liferesFortunato Francisço dos Santos, 
Aprigio Gomes de Sá Balinga, alferes llanocl Gon
t;a!Ycs Torres e Silva, Antonio Clementino de Sá; 
3. • districto, Antonio Urbano dos S.•ntos, · eapitão 
João Qu intino dos Santos, tenente Antonio lbnool 
de Godoy, ~·ortunato Por Deus Guimarães; ~-· dis· 
triclo, C>tjlilão Honoralo Hooorio nibeiro Granja, 
Salustio üomes da Costa Granja, tenente José Frm· 
cisco Salustiano G~nja, Yictorino Soares Viann:~. 
E 6 o que consta da dita acla que bem !lei mente 
cop iei do pror>río original á qual me repor.to c dou 
fé. 

Villa do Gabrobó, i 3 de Agosto de {878.-0 se
cretar io da camara, úc~igildo Soares de Mello A.vil
lins. 

16.• SERIE, DOCUMENTO N. (i. 

Illm. Sr. presidente da cnmnrn municipal dn 
villa de c.~brobó. 

Diz o tenente coronel Jose Soares de Mello Av!l
lins, morador neste termo, que elle supplieante~ a 
bem de seu direito ejnstiç.~ . preei s:~ que Y- ::~., 
mande o respectivo secretario, passar-lhe IJ(lr e~r~ 
tiilão, quanto o numero de cidadãos, qualificados 
na ultim~ qualificação de votantes da freguezi~ de 

cretario da camara, Leovi(fildo Soat·cs ele ZJ/ello 
A.villins. 

1.6.' SERIE, DOClf.\IENTO N. 7. 

Jllm. Sr . presidente da camara municipal de 
Cnl!robó.- Diz o teMntc coron el Ju>c Soare" uc 
Mello Avíllius, que elle Rup plieante, preciso ú hem 
d e seu direito e justiç..1, que Y. S . lh e m ande pns

. s:tr por C•~rtidiio pelo r~spccli \'o secre t~rio, se Bel-
l:trmino Ferrei r~ i'3dilhn, :(oi qu nlHlc.1dono cor rente 
an no pela junta munieipol rcYisor~ . em que dis
tricto, quarteirão, o numero, icbdc,cst:Jdo, pro
fissiio, rcndn conllecidn, p!'esumilla ou provada, c 
d e quanto, ler, escrover, m orada, elegível ou sim
ples votante, e filiação ; pelo que 

Pede a V. S. deferimento. E. R.M. - C.'lbroból i O 
de Agosto de l.878. -José Soares de Jfello A vil ins. 

O tenente Leo•·i:;-í Ido Soares de llello Avillins, 
sccrctnr io da comar:t municipal <L1 vill~ de Cn· 
brobó, por nomeac;-.ão da me>ma, ele. 

Certifico em eumprimen t<> do desp.1cho retl'o, 
que revendo o livro da qru~lífieação dos Yotante$, 
em o qunl rez. o lançamento a junta munieíp~l re
visora, no corrente :mno, nelle n folhas ei ncoentn e 
oito! verso, encontrei Bellarmino Ferreira Padilhn, 
rroa i ficado no primeiro districto de Cai>robó, pri~ 
melro, quortcirno d e Cabrobó, ,;ob o numero treze ; 
Bellarin.ino Ferreira Pndílha, idade, quaren ta c 
nove Don os, estado cas:odo, proflssao lavrador; m o
roda villa, sabe ler, cscre,·er, renlla presODlida 
duzentos mil reis, filho de Jacintho Ferreira Pn
dilba, é o q ue consta do refer ido livro ao quo I me 
reporto e dou fé. . · · 

Cabrobô, 1.2 de Agosto de 1878.-Q secretario d~ 
camara, úovigildo Soa-res de ,lfello A~il!ins. 
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16.• SEIUE, DOCUMEXTO N. 8. 17. ' SERIE, DOCniEZ'i"TO X. l. 

Dlm. Sr. Jwcsidcntú d<J c~mat~ municip<Jl da rilb lllm. c lle~·m. Sr.- M~noel Thomaz de Souz:. , 
de Cabrollõ. i. • juiz de ll:tz dú L • dist:icto desta frcguczia, 

Diz 0 tencnto-eoronel I ore Soares d~ Mello AYil· prcrisa, a bem de seu direi to, quu lhe anestc 
Iins, que c!Je mpplie:rnte á bem d~ s~u direito e V. Uvma. ~o pé deste o seg-uinte: se a matriz desta 
justiç~. J•rcci~a t] llC V. S. lhe nwnde p:ts>ar p_or freguczin de t]UC é V . R nua. muito digno Jlarocho 
c~rtidão, pdo rcspc~th·o scrrct:trio, cn1 que dta, amanhecera 110 dia ·:'! do corrente cercada pe!:1 
m ez e nnno concluiu a juntn municipal I'CYisora for~a puiJiicn, JJolidnl c em cresciuo numero de 
da qunlitic.,ç.ão dos votantes de>ta freguezin, nsu~ ind;os dc!ta a! cia uc Cimbre~. armado8: se ess:t 
tlrimcira reunião, c ~uanlOS Citladaos fol'<l ll\ qual i- for~a :;riv:ít·~ a enttnd~ do poticton:tr ill, eleitores e 
tirados. e s~ 3Jlll~rcccram quchas, dct!uncias, re· supplente..: •1ue b~Yi:tnt sido conYocados para ~ 
clamo~ões c protestos; c nn ~egundn reuniüo or~a.nizaçlío da lllC~a ]larochia]: e Unalmentc <lUC 
truant~s se.ssücs llou\·eram, c S<', tnmiJem nollns espaçt> do t~mpo JJOu~o mais ou mcuos permauc
appnrecc!':Hn queix:Js , dcnundns . rcclnma<;,)es o cera a uitn igrej" n1atriz cercada por essa tor~a. 
lll'(ltC,;tos; c quanllo o u ltimo <l ia dess.~s reuniões ;· E nestes termos 
pelo que p. deferimento. 

P. ~V. S. deferimento . .-E. R. ll.- CAbroW, iO · . 
ue Ago>to de 1878.- Jost! Soare.~ · ti~ ~lello Avillins. Cimbres, i ~<: A~vsto dc•·18í8.-.lfano~l. Thoma.:; 

O lettcnle Leo1·igildo Sonres de Mello Al·ilJiu~, à e Souza, l. • JUIZ a e paz. · 
s<~rctt,rio ll~ ~nm~rn muniCijJal dn Yillo de C:tembó, At!csfo affirmqti,·nmcntc qunnto 00 t.• c 2.• que
vor no!l~~a~a,;elo mes~~, e~.~- . , • ; sitos; c sobre o 3.• dig~ que a i"rejo ~~t1iz cstiYer:t 
Ce~1f:co que cp~. cu.1lptu~ct;•'· ~o despacho rc 1 0111 po:1c~ do força 110 ~tc 1al U.c~~e u~ (i ho~-as d.a ma

tro, teven~u. o hvt? dns n~to. do. trabnlhos do nlü do a1n 1.• do cot-rontc nk a conclusno tio; trn· 
junr~ t:wmc•pnl rc~·tsv~·~:_reun.no cor.re~tc ~nno, b:d~os clcitot-nos: et ita-in fideparocl~i. . .
pcllc, ,, fü!l!:lS noH_, Hl>O de_,. encont1et <lU'-' n c1mbrc.• ·13 de A"osto tle !8âL-\· F•al 'JO. Dm'·1 r; 
J lllll~ nnn~H'tP.~I revl<úy~: , ç•mt:lum os se~ts tt·~IJ:~· Nunes da. Sflt'll. " e · 
l hos dn pnmetrn rcunwo :o de~ oo Abnl de nu ! . . , . 
oilocan t~s sctcntn <l oito, n5o ltnreodu quebtn5, Roco.!JhC~o a firm., ~etro, por ter do~so on.elfi• 
denuncias. r~c-I:Httat·õ~s e Jtrote5tos; c no li\'ro c-onhcc•mento; c dOll" k. 
onde se néhn l~n~ud·a a •runlificnção dos Yotuntes Yílln. da Pesqneirn, H de Setembro de 1878.-
feita pcln m esm n junta, 110 r.orrcnte anno, nelle, .\ Em tostem unho de venbrle - M. G.- O taiJeliiiG 
toJh<ls oitenta e no,·e, .-erso, encontrei haverem publico Jfa>1<Jel Jl<trqucs Ga;/0ào. 
sido CJll!llificndo~ oitocentos ,·inte c seis voU!ntcs; ' 
e tombem no livro da;; actas rta ~·~~3o da junt:J. 
municip~l N':isor~ •. na seg-unda rcU11ião, nelle 
encontrei it folhas dez, yerso, onze, doze, treze, 
lJU"torzc e quinze. t~rcm havido dez sessiles. e não 
tljlpMeeerem em 1ienhumn ddles, quelx:as;denun· 
Ctn~.reel~ma('iles c proi•c~ws; ·sendn o ultimo dia 
da reunião n de1.cno1·e de lunho de mil oito~.en· 
tos setenta c olto : e é o que constn dos livros 
dns n~tas, e <1~ quaiiticaçrio do> Yotnntcs, aos qu:tes 
me re1wrtu c tlou fé. · 

CnhrolJ.i. L-:! de .-l.zosto de i8i8.-0 'ecret:>:io da 
camm·~.-úoDigiülo-SO!IrrJ ele .!Itl/q Avilli"•· 

i 7.•SERIE, DOCmiE:!\tO X.! . 

Illm. Sr. presidente da c~rnnrn munieipal:
Houor io I\ezcrra do l\e~o Bvrrus, cida<lão. \'Ot:l.lllc 
nesta 113.rochia de Cimhrcs, precisa n hern de sen 
dlr~ito e j n st.í~n IJUe V. S. matu te por ~eu r~gpci· 
t:wcl dc~JI~cho, </ne o secretario llu cmuarn reYondo 
o lino dn !JUolificoção <la mesmn parochla 11ela 
qual ~e JlTvcedera ú eleirãa de ü d~ .-\.gosto do 
corrente anno lhe de por ·ecrtidiio - se são na 
llh'><ma p.1rochi:t 'l!!alinc.,dos eid~dàos votante,; o~ 
s.•::uintcs scnbore~ · que na mencionada eleição 

1 
' " l1iram eleitores: Frnnci<co d~ Assis Mourn (;,. 

· Y:>lconle, .los•; Avcllno Fr~ire, ScYcrino "J,onc~ 
Illm. Sr. Dt. juiz de d ireito d:t com:u·cn uc 1

1 

Fr~zõo, Leandt•o Jo>ó d:< Crur., Antonio Cot:!lc'iw 
Cabro iJé,. 1\c~o e Joaquim Feliclo Yit· iro, tudo de fórmn e 

Diz o tenente-coronel Jos~ Sc.n•·~; de Mello lnnncira que faça f~. · · 

l6.• SER!E, DOCU~IEXl'O ~. 9. 

AYillins, morn~Ol' neotc termo, 'I"~ cllo .suvpli · l Nestes t~rmas p~<lc dcfcrimcnto.- E. R •. il!. 
raute, precisa, a bem de seu direito c jusl•c·a, que Freguezia de Ciiuurcs, o de Setembro de 1878. 
V. S. lhe aueste, >c, uo presente a uno lltc fui rc· ,. . 
mettldo, l)(' ln jnnto munici(l:ll rc1·isorn desll! nm· I Cer~llque. '1• 11~ de Pesquetrn, & de Setembro 
nidpio, a CÚ}Iia da lista tios cid;,Ji'ios qualificados l de 1818.- Ferutra Leile. . . 
vo\3ntes nn paroell!n de rA,brobt<, e;q~arito o nu· i João Possido"nio de Poitb Gomes secretario da 
mero dellts, c_ se 101 '~Jll'CSI!,lltado l> V· S. algum, re· c~mara municiJlal de CimbrC$, em \•irtude da lei, 
curso, sn.)r~l1ota q~ahflcnr-:.o ; pelo que P ·.a i · S. etc. - Certifico que r eYendo os livros de que 
l he ~ tteste o_.'IJ!-C ror verdade. E. lt. 1\1. Jose SOares i trata a J.1Cii ('ão snJlr:l pelos quaes u procedeu · ú 
<lc llello .-\.Hlhns. . - eleir.ão de s de A"O~to do cor rente ann·o dollcs 

Alt_esto que fo_i·_me remettida ':'0. r_vrren!c 3DOO não con;ta <JUC e;!ejam q ua!iflc.1dos os ~wpte~ 
vela lUntn ll\UntCJjlOI <leste lllUll!ClPIO a hsta dos senhores: Frnll~iroo de Assis }loura Cav:ilcante, 
qualificados nestn llaroohi3, seudo o :;cu nuuoero José AI'Clino F!-eire, Severino ·Lopes · -Frazão, 
de 82ü ; an~~to í:;ualment~ que da tli ta tjualill · Leandro Jo;:.i da erur., .Antonio Cordeiro nego e 
catão n~o fot mteqw>lo recurso algum. Joaquim l'eUcio Yidrn, o que amrmo e dou fc. 

C;Jbr<?IJ.i, :!lo tk Xowmhro d.- 1878.- Ma•wel - Villn do Pc.."!lucira, !O de Setembro de i878.-
JI)t~ Luna. .O seeret.1rio dn ·c:lmar:l, JCiio Possidonio lle Paula 

Gon~es , · · · · · 
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17.• SERIE, DOCL'ME:-ITO N. 3. ttu~.ão nesta villa, pur:. onde foram, }Iara~ lll<smo 
fim · 

llhu. Sr. presiuente ua mesa paroeb.inl ua I'cs· ;s.~ .q11c a cleiçiio clandestina, Íjlle consta haver 
queira. sido fet t<l na matriz, g"antida pela;; IJayonel:ls da 

Os al,aixo nssignados, deitores de$ ta pamchia de mcsm~ forç.~ IJUblic3, rur:o prcs~<lida por un1 juiz 
SnntaAgueda, vêmpcrante<lS\a me:<..~ jl:u"oehial pro· d~ paz iucompetent.e, e da fre;m ezia d:t Pedra, 
l.t1st3r contr.a o modo irr egular IJOr que ~~ aella termo da colllarca do Buiq_ue; · 
procedendo á eleição para eltitores geraes, e são (}.o Jlnalmcnw, que for:>m priv"dos de eulrar 
os Ú1o1ívos e ille:;-alidade os seguin~es : na predita clatr iz todos os cidadàoo (j ttr:lir."'dos 

t..• f o• a runh·iz tom!llla lleln !o11;.o ]lu!Jiica, em a que ~ãtiJ'ertenc!:>m d pnrciuUdad~ dotuln:rnte, sob 
noite do dín t.o do corrente, yc.<pera da organi · pressJo a menewnadn r9ry~ ll_U!Jlrc.1. • . . 
zar.ão da mesa· Nestes termo~. pede a'. :;. que,dtstr,butd:a ~ 

2. • Foi 0 julz de paz competente c 0 corpo ele!- autuaJa_, d_igur:se admiltir fl•j us:ilie:~ção r~quer!da, 
toral ropellido á fort>-11 de arma< pela corça que co!'l as !.nllmaçoes apoul.'~·'· · d.tndo·se·l,le o vro· 
oecuvnva a matriz, e" ainda d~ e:tsa da c:unnra 0 da pno o~tg•na! , depots. de Jnlgado, P~'"' l<lzer o ,uso 
matm .em construct:iio, 1,3ra onde se dirigir-a uo qu.c\\~uzer, .end? .. te >lemunll~s da .n~cs~ta o a.re: 
intuito de se organizar a we~a : res 1 anlaleão Pc»03. de ~·qudro c.~, ~lcunte,, J,.eo 

3.• Foi JlrC~idido o s imulacro· de eleição de m es.1, nardo Bczerr" de So<JUCtra Cnn~om e Etmhano 
á que pro~.ederam, por. j uiz de p~z incompetente ; \yandcr:lcy de Allluquerque, desJgnand~ t.aJ~~nl 

r.. .• :t,·or"ru Jmlledidos de entr~ t· nu m:ttriz todos V. S. dttl c l!ora .-;.~· !l. :1!. -:- Pe•q uetra, .-~ de 
os cldod;J.os qualificados, que não pcrtenwu1 á · A~osto de _iS,S. - '\ l 0~rto, Dommaos úopoldmo da 
polltica govcrnislu. . · , Costa Esp1uoza. « .. . . 

E como os abaixo ass•gnados prctendum provar D . . ~ A. , !l."l'-e mand.~o ll~ f?.~nl~ reque~•d? 
peranle os pode':e" competentes quo é nulln a c dcs',on~ o dta 2\l .~o cot rent~,. '' · ..:l ,llota-. da 
eleição que so .esla procedendo, requerem a v. s. ~:mh,t, ;;" salo da -~maru m.l!D•c•p!':l. Pesque•ra, 
que mande lom:~r na actn 0 presento protest<J. coruo ~7 de Agosto de 1878.-FaJ m DaJti>s&~ . 
lhes é raeult.ailo por lei. · D.\T.\. 

VUia de Pe~queira, 6 de Ago;to de :1878.-Vi· 
~ario,. Domingos iB!ptJI<liM <la Costa EspitwJa.
Andrd Bezerra do !lego Barros. - Antonio Ceies· 
ti110 da .F011$CCa.-Tcrttdilmo José Ih~ Silva.
Th9JIIa: de .4 r aujo . c AtlJ~~ue.J:quc.7JfamJel Bap· 
tistt~ Bl'Uno, supplente .de eleitor. . . 

Transcreva-se em seguida a ultlnt3 nct~ na co o.· 
formidade dJ lei. 

Corpo da i!:Íre]a nwtriz tlc S:mta Aguedn, 6 ele 
· Agosto de lS'iS. 

Cart alflo Ccwa./oontc, presidentc.- Cor.deiro de 
Cm·&allw, •ccrc:orio.-Cmulido Galf:iio.- Fen-eira 
~fomes.-.M . .J. da Si!t'a, 

1'7.• SERIE, DOCUMEXTO N. 4. 

i 878.- Jnizo munidpal d<t comarca de Ciwllres. 
Autu.amento d<l'"Uma jnslificaçiio, ~ reqncrimenlo 

do Rev. vigat·io Domingos Lco]loldiul> d<t Cost:1 
Espiuosa. 

O eserivão interino, Serericmo de Siquei1·a Bar·
bosa. 

IlJ.ril . Sr . juiz municiJlal supplente ~m e::.:erclcic 
pleno.- O v ig:rrio Domingos Lcopoldmo d.~ Costa 
.t;.spinoza, cfeitl)r desta parocbia c ncll:\ residente, 
precisaj ustitic;~r os itens seguintes, coru iutimaç:1o 
do tenente-coronel Joaquim de Cur~·nlho Ca1•nl· 
;;ante Manoel Cordeiro de Cru-ralho, Zeferino Can
dido Galrão, naymundo Ferreira do Moraes·. Ma· 
lnquins José Daptistn e Dr. )1romotor publico da 

co~~r~':r~ 110 dia 2 do· corrente mez, d~signado 
· p:u-n a instatlnção da m.e..~ parocltial de volnn~;CS, 
qne de\'i:lm .. elege~ eleltores g~raes •. n . respccttva 
matriz foi d':~ntemno cercada e mvad11ln pela rorca 
publica, desde. a noite nn~cedente; . .· . . 

Aos vinte ~ sele di~s do m t z do .\:;os!o do mil 
oitoct)lltos setenta c oito, ncs~~ villa du l'C$trucir~, 
em mc11 cartorio, me foi entregue a JtC:t i~ão ro:ro, 
com o despacho d~do na m~snta , pelo Sr. juiz nm
uici pai 2.• SUJlplento em cxer~: cio, Jo:io LeoJognrio 
de F~ria lktrbosa; do . que faoo eslc termo. Eu 
Severi3no de Sicrueit-a tarl>osa, cscrhiio interino, •l 
escrevi. 

CBJlTIDÀO. 

Certifico que intimei, ncs\.a villa e fõra do c:trto· 
rio, ~os Srs. 01·. promotor Jos~ Gomes Coimbra, te· 
nente·coronel Joaquim de CarvaHto Cavalcanti, · 
.Mnnocl Cord~iro !lc Carvalho, Zefllr illo C:mdido 
Galvào, llavmundo Ferreira de ?domes, alferes 
Pant1lefio Péssoa de Si<rucira Cavalcanti, Leonard:l 
Dczcrra ele S!qneira Candova e Emiliano Wanderley 
de Albuql\crquo, intimando, por ca_rla, a :Ualaqui~> 
José Baptist3 , do 11ue fill:ltam setcntes e ~~n .fe. 
Pesqueira, 2i de Ago>to d~ iS78.- O escn ruo lll· 
teriltO, Scveritmo de Siqueira Ba.r~osa. 

. ASSp"T.\ll.l.. 

Aos vinte c nore dias do mez de Agosto d~ mil 
oitocentos seteuta e oito, nesta villa de Pesqu~lra, 
em c~sa da cnmara, destinada )Jara as nudtcUCI:l!' 
do jalio municipal, e ahi presen~ !> j ni:_ mun ici· 
pai se.,.undo SU!lple ntc em ex~rClCJO, Jo~o Lcod~· 
!!llrio 'àe Forin narhOS3, colllllligo escrfr ao ào sell 
ear"o, eompareceu · o rcverendi~simo padre· Do
min""os Leopold.ino da Costa Espinoza, c pelo mes
mo Jlliz foram inquiridas as tcstemunlws, como 
adiante se verá, do que, para constar, lu rro est~ 
termo. Eu Soveriano de Siqueira Barbosa, eserivão 
interino, o.eserevi. · . 1!. • que d•r' ' · <Jdo· St' a n1~sma matnz O JUIZ de 

paz .compet.;_ .José Camillo Valença,. acampa· 1.• testemu~tl•a. 
·nhado dos. ele110res c supplontes, :ís :LO horas da _ . . 
m:mhã, rõra oiJstado seu ingresso pela mesma forç;~ Pantalcao Pçssõa de ~·que•ra C..watemte, .com 

ubliea, e retirando-se p:~ra c:~s.~ da c.amara munt· 48 nnn~ de 1cfude, agricUltor, cr..s.,do, Jll()rador 
~i a! afun de insta !lar os trab~lhos~ th•cra a mesma nesta Ytlln, e Mtunl deS!6 termo, aos co~tumes 
pr~lllbi~.ãe," bem como da igreja matriz em cons· , di~sc nada ; teslcmunha JUracfu aos Santos E\":ln· 
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~elhos, em un1 livro dcllcs, em que poz suo mão ! for('" te~ o dc!cgado de policia or~~n~do que não 
direitn c ))romctt~u di~r.r ~ verdade do que sou· ' ~<l~sent~>se o tngresso _do . m~smo JU!Z ~e_p!lz e 
hesse c Lhe ro.sso pergunt:~.do+ I ~lettores: na mesma matnz, a_VISttl do que d1ng1u-se 

E sendo inqueriú.~ >ol.ore os itens da petição de o juiz de paz, eleitores, e supplcntes á casa da 
folhas que toda lhe foi li do: c:all!ara municipal, no intuito de alli or~anizar a 

Re.<pondea que em quanto ao L o item, sabe, por mesa paroehial, acontecendo ter ainda a !li sido 
s~r testemunlln occnlar, que, na noite do dia 1. o obstada a sua entrada pela meomta fot·ça publica 
do corrente, foi cercada peln foro:~ puhlic:> a matri>. e á ordem do mencionado del~:.d~ , e dirigiu
dest3 vill<~, e as>im se conser-vo a :1t<l o dia sete do do -se aind:1 o mesmo juiz de paz á matriz, .em con
mesmo mez. contendo o mesmo cerco toda força stmcçito, desta villa, acompanhndo dos mesmos 
que nqui s.- ~chuva destMada. Em quanto o 2.• Qlaitores e ~upplentcs, no pt•oposito de :unda eum
ítem, respondeu ~ue foi t.estemnn ila occnl:>r que, [H'it• o ~ ne lhPoruena a lei, alli ellcf(ando,fõr-J. ainda 
no tlin 2 do corrente, o L• juir. _de paz José Camillo oh$t~do r.cJa mesma fort'a publica, compn;<:Cendo 
V~lença , acutnp;mhado doiiel~rtores e supplentes 1 na llCCaStiiO, JlOrsu3 vez, o delegado de pohc1a, e1n 
dirjgiudo-se,á.s 10 hor~s dn 1nanhil;'í u1atr1z destn. pesso.aJ coronel Candido Xavier PerGit~ de Brito, 
vil1~,no intuito de organíznr:uncsa poroc\li:\l,foram razcndo-se acompanhar por grande numero de 
repellidos peln me>tua força, e que immediatamente pessoas armadas, e que declarou ao juiz de vaz que 
dirigiram-~(' ü ca~l da c;~marõl m unicitla1, nind~ no não consentia ~ô .fó1•HH1 aJguruil que cllc orga;lizassc 
mesmo intuito de org-anizar~ mcneíotlada mesa, a mesa parochwl em gualqner log-~r, que o JUiz de 
sendo ainda em alli chegando repellidos pela paz resol,·essc organiZai-a. Ao tercei ro item, que 
mesma for~a pablica. ~que, m• deliciencia de d:>l' a eleiriio dundestiua de que •e tr«ta, foi p residida 
ex:ecnção ao que a lei lhes iucnmbin, dirigiram-se por um j niz de paz incompetente de n ome Hono· 
á igre~a em conslrucç1o desta -villn e aindaalli foram ralo de Albuquerque Cavalcante, moror!0r •ta fre 
repelhdos pela mesma fo•·ç:t tmblica e o proprio gaezíj da Peru·a, do t~•·mo de Buiq uc, d'onde foi 
deleg:~tlo de policin deste termo, que, por oua v ez, chamado pa,·a lal fin>. Ao quarto item, finalmente, 
~lli comp;n·eccu, acomp~nhado de grnnde numero sabe uc sciencia pmpria (IUe os dtladcros qu<llifiea
de pessoas armadas, intimando o nw,mo deleg-ado dos pertencentes ;,Í parci~lidadc decnhida fornm 
ao juiz de paz qu~ não consentia de maneira al:;mua prohibidos, digo,fornm])rivados de entrar n a igreja 
fosse por elle organi7~da a mesa [l:troclüol, que em nmtr;z, durante o tempo decorridc, do dia primeiro 
qualquer Joga,· q ue o juiz de paz. .entendesse de ao dia7 do corrente, pela mesma força tmb lica, e ú 
organizar, elle a faria dissol ·.-er el)lprcg:mdo a ordem do já mencionado •lelegado. E como nada 
força de qne dispunha. Ao 3.' item, é real a eleição mais respon desse, nem lhe fosse per g"nntado, deu-se 
de <(UC fallo o justilicnnte ter $tdo presidida por por lindo o presente depoimento, que ac hou con 
um Juiz d~ pn incompetente -vindo da fregue.zin rot·mo depois delllc ser lido, e assi!!nou eom o juiz 
da Pedr<~, da comnl'c:>do Buif]uc. Ao4." ítem , fin~l· c a parte, de que tudo dou fé. Eu Se-verinno de Si
mente, que foi exacto ter sido prohibida a entrada queira B~rboza ,escrivão interino, o escrevi.- Faria 
aos cidadãos na matri1, lodos quantos esta-vam qua- Barbo:a.-EmUiano Wanderley de· A lb!l.guerque.
li1icados que não pertencem á pardalidade domi- Vig:u·io Do11<ingos Leopoldino da Costa EspiMsa. 
na~te, sob prcs;;ao da mesrn:> fol"ça. E [lOr nada 
mats saber, nem lhe ser pergmUado, deu-se por 
findo este depoimento, que o ac!Jou conforme, 
depois de lhe ser lido, assi~nou colll o juiz c a por· 
ie; do que tudo dou fê. Eu Severian~ de Si<tUctra 
R~r~os:., rscri\·ão interino, o escrevi.- FI! tia Bar
bosa.-PaCitalecro Pes&Ja ele Sif[<reim Crlmlr-cmtc.
Vigario Domh•iJo& Lcopo!di>io tla Co$!Cl Espírio:o. 

2. 3 tcsttm.unha.. . 

3. • testemAtnlta. 

Leonardo B.ezetT:l de Siqueira Candoia, idade d e 
38 :umos, a~rtcaltor, .casado, morador u o sitio Pa· 
neminhn, desta ft·ei(ucz ia, natural deste termo; e 
aos costumes disse nada ; testemunh a JUrada aos 
Santos Evanr:elhos., em llllllivro dclles, em que poz 
sua müo direita e prometteu dizCI" a verdade d o 
que souhcs;;e e lhe fosse pergant&do . 

E ~cndo inquerida sobre os itens da net ição de 
Emiliano Wanderley d~ Albu~uPrque, iua1le de folha~, que lhe foi lida: • · 

28 ~nnos, agricultor. sollcirc, morador JH!Sia villa Respondeu que .; testemunha ocu lar de ter sido 
e n atural do termo tio Buique, e ~o~ costmnc~ disse posta dell:li:.;o de cerco pela fo rça puJ1 li~a a igrej a 
nada; le~temun!Ja jurada aos s~n~os Enn~c lhos, m~triz desta Yilla, na noite do dia t.• do corrente 
c1u um lino dellcs, em que pôz sua müo direita c d~rl_!ntc o mencionado cerco sem in terrnp~ão até ó 
promett«u dizer a ~-~rdade do <JUC soubesse e lhe d•a ' do n1c;mw mez ; sendo eo-nposto 0 m eneio
fosse per~untado. !_lado cerco d e todo destacamento que aqui se :>cbav a 

E sendo i nq uerida sobre os itens da pcti~ão de as ordens do delegado de policia, coronel Candido 
folhas ~ ue toda lhe foi lida : • Xavier Pereira de Brito. 

Respondeu que em quanto ao primeiro item, sabe Qu_anlo no segundo i!Cm, sabe ainda de v ista que, 
que a matriz ~esta villa foi JX>EI.:!. debaixo d e cerco, no d1a 2 do corrente, as 1(} horas da m anhã, com• 
ua no>te do dta i do corr~nte, por.toda força pu- p~receu no adro da i " reja matriz desta villa o I.• 
bl1ca que destacav a nc~ta YJl!a, eon11nunndo sempril jai!' de paz José Oun.i71o Valen ça, acompanhado dos 
o mesmo cerco _até o dta 7 do co;ren.te. . elmtores e s upplen tes dP.,;t.~ F~eguezia , no intuito de 

Ao segundo 1tem, sube de scu~~c~~ propr1a, por organizarem n me"lt parochial, como recommenda 
~r .t~stemunll:l o~cu!ar,. q:te, n o dm ~ do corren~e, I a lei, lbc fÕJ'l! obstado pela Força publica s eu in
dm_g,ndo:se o pnmelro JUIZ d e paz •lesta íregi/CZlS, gresso na mesma matriz, e vendo-se assim 0 j llÍ2 
Jose Camtllo yalença, acompanha_do dos el~nores de paz ínbibido de funceionar na matriz, dirigiu-se 
e supple_ntes, as t() horas. da manhã do mcn~ton~do c~11_1- os eleitores e ~upplen"'!S á sala da camara mu
dia, no 1ntu11o de organ1zar a mesa parochtal, fora 1 niClpnl, no Jll'OJ!OS<to de satiSfazer o pre~e ito da lei, 
obsta_da pela força publica a sl!-a _entrada na mesma I e amda alh clieg-ando foi repellido pela mesma 
matriz, e que dedarou ao JUU: de paz o mesma força pllbliea, qne tambem alli se achava com qr-
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dens t erminantes de nãoeonscn tir n crcaç:io da mesa 
paroehial ; á. vi<ta de tal privnção dirigiu-se o ju iz 
de paz e e leitores á igr eja em construcção n cst" 
villa e nlli che~-:1ndo ainda foram prohibi dos de 
exercerem su;t ~ rnueçõ!lS pela mesma for•:a pu blica, 
comparecendo o delegado em pessoa, com grande 
numeru de p~ssoas armadas, que en tão por saa vez 
intimou ao juiz de paz e elei Lares (lara que se 
retirassem, pois não consenti:i que de mane1r a ~~ 
guma fosse creada a mesa parochlal por aq u~ l le 
funccionario; que em qualquer Jogar que elle en · 
tendesse de in~tallar a mesa parochial, elle dele
gado a far ia dis.olver, empregando a for ça de que 
dispunha . 

Ao te.rceiro item consta ~ue a eleição clondestinn 
de que se f~l!n , Türa presid1du por juiz de paz in· 
competente vindo d.~ freg uezin dn Pedra, do termo 
de Buique . Ao·quorto ftem, fi nalmente, que sabe 
que os eidadõos quali.ficados da pnrei alidndc dec~
hida foram privadns de entrar na igrej~ matriz, 
desde a noite do dia prin1eir o do corrente até o 
di:1 sete do mesmo mcz pelo. mc•ma forca pu-
blica e oraem rto delega<lo de JJOiicia . • 

Pcrguntndo pelo juiz qual o moti'io, ou r.u:ão 
de saber de todo> es ses fnctos 9 

Respondeu que, sendo elle testemunlm qunrto 
juiz de paz do L • dístrícto desta frcguczia, ::ICh:•
va·se na ·~ illa .e tutlo presenciara. 

E como nada mais re~pondesse, nem lhe fosse 
perguntaclo, cleu-se por findo este depoiu1ento que 
depois de lido, assignon com o juiz e a parte , do 
que tudo dou fé . gu, Severiano de Siqueira llar
hoUt,eserivão int~ri no,o es~revi.-F<wia Barboz a.
Leonardo Barbosa tk Siqucim Candoca.- Yignrio 
llominnos Leopo!ái"o da Costa Espinoza. · · 

N . 3, i ;$400, pug. mil quatrocentos réis, nJ fJ ltn 
de estan1 píll1a . 

Pesqueira, ~9 de .Agosto de l87S.-Mello.- C. 
Lei~ . 

Vo.i pognr mil c (JUatroeen tos réis de sello de 
quatro, d igo, de sete folhas. 

Pesqueira, 29 de Agosto de i878.- O escr ivão, 
Siqueira. Barbo::a .. 

Col•clusüo. 

·Aos v inte c nove dias do me~ de Agosto de mir 
oitoccnlo:> setenta e oito, nesta villa de Pesqueiro , 
em meu eartor ío, faço estes au tos conclu~o• no juiz 
municipal :t.• SUJJplente em e:~:crciclo, Joiio Leode
gar io de Faria Barboza, do q ue faço este termo. 
Eu, Severiano de Siqueira Barboza, escrivão inte
rino, o escrevi. 

Ccmclu$OS. 
lulgo por s<>ntcnça o. ]lresentc j ustifica{'.ão para 

que ]lroduz:t seus devidos e ffcitos e CU5tas. 
En tl'egue·se o original á par te, ficando traslado. 
Pesqueira, 211 de Agosto de f8i8.- João úode

!]aritJ <le F aria lJarboza .• 

Data. 

Aos· v inte e no "I" e dias do mez de Agosto de mil 
oitocentos setenta c oito nesta .v illa de Pesqueira em 
meu .cartorio, me foi entregue estes au tos con1 o 
despacho retro, do QU!l faço este termo. . . 

Eu, Sever lano de Siqueiro. Barbas:~, eserivão in
terino o escrevi. 

Ccrtid5o. 

Certifico que in.tímci o despacho r etro ao justili
cante, do que ficou ,;ciente ; e dou fê.-Pasqueira, 
'%9 ·de Agosto de 1878. 

O escrivão interino Seteriano de Siqueira Bar· 
bosa. 

Conta. 
JUi t . 

Senten,.a ......... . •... . ... . . . .. 

ESCRIVÃO. 
Au to ...... ...... . ... . . .. . ... . . 

~~~~~~~: : : : : ::::: ::::::::::: 
Inquil"içues te stemunh~es .•..... 
1'~rmos ...... ... . .. .. . ........ . 
Intimação ao just!ficanto ..... . . . 

Distribuição . . ......... .. .... . . 
Conta .. . . .. . . . . . . • .. . .... .• .. . 

~~ 
~;;:100 

6,3000 
t ,)OOO 
i QOOO 

1.7.• SERIE, DOCUMENTO N. 5. 

~4-,5600 

1;)000 
t5()00 

~;$600 

111m. St· . presiden te da cam3rlt lnunic.ipal da 
villa d.; Pesqueira. 
Manoelllipti~ta llruno, cidadão vot.lnte O<!lita pa

rochia de PeS<JUCi t·a, preci•~. em b~nelieio de seus 
interesses o j ustiça, que V. S . mande, por seud~s· 
pacho, que o !<!cret..,rio da camara, revendo os li· 
v ros (\a ~ualilleaçfio de voL• ntcs desta mesma paro
chia, Jle!a qual se pr ocedera it elei<;ào de 5 de 
Ag osto do corrente anno, lhe de por ccrtidiio se 
siio nesla freguezia qualiliC:Jclos cid.ad.ãos vot~ntc~ 
os seg u intes soohores que na mencionada eleir~o 
s:.~hirnm eleitoras e SUJlplentes : bMhore!Iesuloo 
Claro dos San tos Silva, Honor io Tenurio Cavai
canil de Car valho, Candido Ladisláu Cordeiro Mct· 
gulhão, Antonio Alves Clrvalho Coneei<;ãol c An
tonio Lopes Ferreira ~-cntura eleilorés; Jos!' <le 
Pontes hrclim,Joaq ulm Ah·es de l\'li1·anda e Antonio 
Fern~ndes de Oliveira, snpplentes; bem como o que 
const:~r d~ mesma qual iticar.ão á cerca dos qunll· 
fi cados ~egnintes: João Ameríco Pereira de,Freit:ts, 
Canuto de Hollanda Cavalcanti, .Manoel da Costa 
Monteiro e Ped ro Martvr de Pontes, oloitores : lo· 
vina Emiliano de Pontes e Umbe!lino Ferreira de 
Car valho, su pplontes; todos eleitos na r~f~rida 
elei~ão de· a de Agosto do corrente anno. 'l' udo de 
fôrma o maJtelro qne faç:~ fé . Nestes :ermos 

P. deferimento-E. R. M. 
Pesqueira, 6 de Setembro de 1878. 
Certifique. Yllln do Pesqueira, 6 de setembro 

de 18/~j.-Ferreira.Uite. 

João Possidoaio de ·Pau la GomO!', secretario da 
camara municipal de Cimbres, em virtude da lei, 
etc., 

Certifico qu~ revendo os livros de qualificação 
de votantes des~a paroeliia de Pesqueira, pela qual 
se procedeu :í eleição de 5 de Agosto do corrente 
anno, não en~otrci, em nenhum delles, . os. no_
mes dos seg!J.lntes senhores :_ bacharel Jesuíno 
Claro d os Saulo~ e Silva, Honorio Tenor lo. Cavai· 
canti do C:tnalho, Antonio Alves de Car valho Con
ceição, Antonio Lopes Ferreira Ventnrn, José de 
Pontes Jardim, Joaquim Alves de ) liran<la e Alito-
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ni:l Frand~ca .\c Oliveir~; Encoutl':lntlo, ]X>ré•n, I Essa é n verdade., j;í de todos sabida. 
<fU31iti c.:t<lu> o> >C::uiutcs scuhoros: João' Awedco Se assim aconteceu, como Iestctnunh<:>u toda pr<l· 
l'erdn•, 3 ll ;. íG · ,·erso, sob o n umero •lc ordem J ,·!nela, n:io precis:>.vamos aaopt.~ •· e realizar nnt 
1787, ""'' el.•::h·el, :i folia de rendA leg•l ; Cnnnto ]llono gcn>l de fazermos duplicatas, disp<~ndo de 
de. Hollauda ü11·nleanti, a Os: S\ 1·erso. sob o nu- . Jtli1.es do p~z. eleitorado o •ruttli ficaç,()es feitas e:;
ltll'ro de u•·<l~•u Sv\1, não elegiyel, it fal ta de rm•l;I ! mcradamcnte. 
l~:;:al ; ~!ano" I ela C<•stn ~fonteiro a. fls. :;~ nr$0, 'ob Se o adoptass~mos, o nO$SO eleitorado seria 
n J1au1cro i'VS, w'io <·Jo~ivl'l , ã falr:1 de rcnrla legal; dupJot por<{UO eom esses ele-mentos contav:unos em 
l'eclr.> )1 :\l'l~r rle l'.,ute>," fls. 77 \'Crso, sob o nu- quosi todas os localidade~. 
mero tlc or;l<-m i tlllU, nilo cle:;:ivcl, i\ f~lt.~ de rentla O [lar lido <L1 clygarchia, ser\' ido por libernes de
lel!'al ; Jovino Emili~no 1k l'ontes, :t tl;. 76 ver>o, gcnermlos, foi !JI!C cncarrcgon iÍ sua ·policia· do 
>oh o num~ro de ord~m lí8ü, n ão elegh·el, á falta stljn1' 1X>r todns as parodli'lS quaeszlter pape_is e re
de renda legal ; Utnbellino l>en·eira tle Cnt·valho, menei-os como antheulicas de eleirocs lcg1limas. 
a fls. í:i Yerso. soh o numero de orllcm i7~3, niio · Quando as iustrucçõcs que d'aqui partiram para 
ele:;ivel. á f"lt" de renda leg-al. O que affirmo e a clcicão em toclos os lagares fossem outrns, os 
doa r c. Yil!n da l'c's(jueir~. iO de Setembro de 1S78. fac!os d·~lllonmaram plenament~ ()UC o partido 
-0 s~crcwrio da ~amarn, l lliio Possidonio de Paula consen·ador nlio ndoptou, nem mandou e:cecu\iir o 
Gom~s. · que calumiliO$amente lhe att ribuc 3 PrOt;inl!itt de 
neeonh~~.o a fi nu~ r elro por ter della inteiro co- fazer-se duplicatas. 

uhccimento, e dou fé. · · Pro~e.,ramos contra ossa impadento f3 lsidttde, 
tanto mais indignados, quanto é sa bido qnc foi esse 

ViJ1,1 tle l'~squcira. J.i de Setembro de :1878. Em o Jllnno do ]JDI'lido liberal, cODIO os f~ctos o lll'Ovam 
testemunlJO clc nrJ:idc;- Jfanoel .ilarquet Galvt'lo, e!Oi]nentemeule. • 
tahelliico. o <lcspejo de nossos nd .-ersarios é t;t! nesse ponto, 

que nos attriLuem o quo fiz~ram, tenda certeza !le 
que ~s nossas rer.ommendnçõcs no~ amigos e in
fl uencias l ocnes foram em ~entiilo di,·erso. 

!S.• :'ERIE, DOCDlE~"fO U~1CO. 

IIOLE'TI:.t JllE.ITOIL\L. · 

.-\. Prot·iucia. emprestando no p~rtido couser· 
·v~dor 1\111 pi:cno l!lW o~ h~m~ns da p:>rci;~lldade 
go\'<':1'1\btn tnatlllar;mi exccnwr por toda Jk1fle1 

tem ill<btitlo. conlra n evidencia da ver<Ude ge· 
rallllcnte no torta, qne o t~rtido conservador pro
curou fr,zer dUlllie~t.15 on~c vi~ não lhe ser pos 
>ivei n yielorin . 

A accu>n<;iio tornou-se b~na l de>de que foi r e
petida, e inept:\ logo que os factos da actu~lidadc 
vieram provar o contrar io. ·. 

Em ,·in te c <juutro freguczias, algumas das <i uues 
inlJIOrt~ntes, o pnrtido conservJdOl' não se :cpre
iCI\tou on :l.b~n.J(Inon logo a cleirlio, ]J.1ra ns.;im 
e,·itar conflieto,; com a [lolicia. 

Com os ch~mentos que Il1e po!liam u; ialslrar 
j uize> de paz e elcitorc:l seus, fJ<:dcrianl os con
>erV,\dorcs sin1 ular cleiçücs, se esri ves~e un indo! c 
do tlnrtido e no caracter de ~eus concligiounrios 
e chefe r eviY•!r esse recurro depk ravcl c indigno 
da ;ituaç3o li9uci!·a. agora explor~do pelos ncms 
!iJ,er:ics ~ovcrni"tn> . 

Ao ro1ltral·io do nosso llrocetlimento, viu-se 
agora na ultima eleiç;io a policia npossar ·re á 
rore3 d'armas das igrejas, cercar outras c ~s {-asas 
da c:mmr~. cre:lr uma mesa !lc verd..tdeh·os p/J.os
pl/01'0$ e >imuln;· vcrr:ronhos~mentequo nos t~mpl•J 8 
em lfGC nlngu<~•n podia pcnet1·ar, se estnva. p:occ
dcndo á uma e11liç.ão, ~em mesa le .. al que n prcst
ilis;c, >em vot:mtes e sem r • .mni[o de povo, porque 
a ]Xllicia com a força publica e ~ capangagem 
dispen~~\'a completomcntc uqacllcs incoromodos 
elcm•lntos. 

A fraqueza do partillo liberal na prO\'incin 
lCI'Ott·o a. em11regar a violenein }mra evüar · a 
derrot.t vergonhosa em eleições pleiteadas r cgn
larmen te com S~U5 adversnrios. 

. Foi por isso.que recorreram ao fraudulento expe-
diente das duplicatas por to<U pnrte. · 

.E ahi, ~ssim como nos logm•cs onde os conser
vadores ~h:mdon:>ralt\ o (\leito, ~s :'J.Ct.ns liberae~ 
foram lavrn<l.ts J\Cia JlOJi ci~t e a e!eiçlio · fcz.se a bico 
de pcnnQ, 

E porque tingem lgnor~r qunes for~uu es>n; 
instrueçõcs em cartas eirculnre.•, cuj~s c<>tlias aliá~ 
possuem, damos hoje . pu))licidarle :i. rirc11lur tlo 
parti <lo, l·elaliYa :\eleição p1·i maria. 

A sua Jlublica~.ão desmaswrá a calnmnia. 
Se o l)artido ext>edio as instmcçws que a Pro

·vincia falsamente lhe empresta, desaflal!lol -a a lfUC 
as JlUblique. · · 

Eis a cir cular : 

•Recife, i !o. de Julho de i8í8.-IIlm·. Sr-c-~n 
proxi mn elol~5o devemo> mostrar, l]M somos nm 
partido o t'S;.t niznrlo~ firme en1 suus convic~s, 
confiado em sua forr.a e capaz de rca~sumir 
n :;ovornu~ão do Estado. Xüo nos iuti midemos 
com ~s 3meaças e todo esse nppnruto do força com 
quo os nossos atlversnrios se propõem á eontzuis~ 
das urnas. . 

cP en Sl\DlOS np=r dos persc:;uiçue>, de que já 
hn m:1itcs e tr istes exemplos, que <'llcs n«o ir!io 
tão long-e como promettcm. c em todo caso che· 
gnomos pncitlcomente al~ onde nos fur possh·oJ, 
empregando õs meios lcgacs~ e nüo recuemos se· 
niio qunndo fôr neeC$snrio oppõr violcncia á vio
lencia, caso em que n indole de uosso parti do acon
sellln a abstenção .co~ pi'Ote~to e com ~s proYn.;, 
qn~. Mnvenl prodn2ir, dos m.oth·os que nos obri-
sarenl a abandonar a eleição. . 

, Se nessa freg\lezia houver possil,ilidndo dê 
um nccürdo rnZ<xnccl, entendemos que õ :~melhor 
solucão pnrn que evitemos lutas c. sncr ificios nos 
múos tem]lOS •IUC correm. Is\o deve couylr a am
bos os partidos. 

' Em que termos ser:i esse aceõrdo ~ 
• A resposta depende de circnmstancias locaes 

que V. S. melhor conilece e póde apreciar . 
• Em ::;e,-:11, parece- nos. qoe r.om os elementos 

de que dispomos cederemos de mais; aceitando um 
accôrdo que nos dê sómente. o tcrÇ<> do eleitorado; 
· • ~r~s a este respeito decidam os amigC)s nas ·lo
c:Uidude~. o que lbe:> parecer Dia~~ conveniente. • 
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EXÚ" · ~ O~ deputados a !lSi'<:n!Liéa ;:era[ legi<lati \"a ; no O 
1 ~essa ~nrocbi~, no dia 2 de Agosto, se reuniu pode ter log;rMreferi~o dia.a elei~ào já m:~ncio
m~• a duzra de pessoas que acompanha,·am . n po _ nad:\ r•or ~·10 se ter c~mprttlo n~ "formalidades 
JJCJ~ ttlgumas que nem qu:tlific:tdas se acham. pre~cr1ptr~ pnra rl':sp~ctzvos tr;lb.!i.~o::-, nos ter r:ws 

Nao appnrecendo j1tiz de po2 algum, pelo motivo do nrt. 1 ~ 1,9,. ~o D,,~reto n. ~üiil de ~~ de ou
eonstn)lte dos peças :JU31XO tr:Jil~ériptas, cham~ram tubro ue i?; a, lOCIU>JVC do CD.trel:!'!l dos lltulos MS 

o prPs!dcnte da ca.mara municip~l. Gesna.ldRi.beiro 'fOiantes_. tomo acalm de ~o~m. un 1ear-me o Exm. 
tle Castro F~itosa. ·qne, hal'cndo >ido dPito ,-~re~- :sr. pre>r~@te des~n Jlrovmcla. e 111 VIrtude. de or
dor e juiz de pnz na mesma occasiã<>, tom<ttt 1,0~se dem ~optldrt no av~<o n_. • !94'~ de J9 d_e Jnnho lindo 
do log~r de ,,erendor e exerceu nté o din 2 o cor ... o do mtnJstro do3 negoc.ws do lnlpêno.-- E para. 
de presi<lente da cnmara municipal. por lm,•er sido ~ue ~•heg-n~ _no conh~cunonto de todo>_ mnn~e1 la-· 
o vereador m3i• votado no1ncndo sn!JPlente de juiz ~~~! o. !ne,r.me ed1tnl. pot• .mtm nssr::rnntd, !JUC 
municipal. ,cl a ufhxado na porta da 1grejn runtrtz desta ;!lia. 

Foi_ aquellé individup, que nwt.c:t_ tomou posse e Villa _do Exü, J.o de Agosto de 1.878.-0.juiz dt! 
ll~':ll JUramentou-se n? log~r de JUIZ do poz que pnz mars '"o!ndo, Gualtar •1fal'tiniarw dd Alencar 
~II~s p~rdeu, que!ll fot organizar a !Ilesa paro- lAraript. 
ehlal \ 

_JXa freguezí:~ do Ex_ú,_ desde a. sua crm~ão que ' 
llUO ·~ vroccàeu .. elerçao de eleltores. . . I 

A lei ,indicn o <[1W s~ deve f~zer em semelhante j· I !I." SER1E, DOCUME:\TO X. J. 
caso. 

Entretanto o phosphorico jniz de paz cltaJnou lllm. e Exm. Sr. presid~nle da provinclu . 
P"ra me~nrios indh·iduns CJIW, ~egundo ennsta, nem O Dr. Manoel do 1\aseimeuto MacLado p0 1·tcJiu 
qualificados estavam e a policia deu por feit:t a elei- \H'eei~~.<lu~ V:. E~. se <.li;!:M __ man.~ar que, em vi> ta 
ção d.~ parocl1ia, que conta ser approYada. da cupw a1Haent:ca dn l[Unufi.caçao u ltima d•J vo-

E' utais uma torpeza dig·na das que jâ se co- tantes da fre:;uozia rlo Bonito existente na secreta· 
nhccem. · d ti · 1 na o govemo, se 1c certtfiqu~,-sc estão qualifi-

Ei~ 05 doc.unl.,ntos que n.os rcmctternTU: I ead.cs .., ~em que r0nda !>3 e•à~tlt.os fe~uinles : 1.' 
Copia do jui:i.o de paz m~is votado no distrlelo Antonio Aureliano Pereira; 2.• José frariaPereirn· 

da ~-illa do Exú, 8 de Julho de i878.-IIIm. Sr. 3." João Francisco Teixeira de Car val ho: ~- • Flo: 
-Accuso o recebimento do olficio do presidente da rcucio Carlos da Rocha; a.• Manoel Weüccslan de 
camara muniei1Ja! deste município com data de 2 do Vuscoucelloo?t!endonça; G.' -~ !0M1ndrc José àt S i!' 
corr~ntc, e só hontem recebido, 7 do rue~mo; com- va Campanha. ; 7. • Olegar1o Bispo de Paula: 
mumcando-me que por ordem !lo Exm.Sr. mío1stro 8.' Antonio Dionlzio dos .Santos; 9.• Joaq oirrí 
do imperio foi marcudo o dia 5 de Agosto proKimo Ben1gno Torres Galindo; tO Joaqulnt JosG Bar
passado par:J. proceder-se ;\ eleír.iío de eleitores hoza, H Jostí Cot•rêa tla Sih·a; 12 Joaqu lm l ia
neste nmnici~io, assim con10 pelo .resolu~ão do noel de Vasconcellos; 13 Antonio l'ereira da Cu
E xm. Sr. pres1dcnle da .Pl"O vinda foi dc~ign~do 0 nha; H Antonio Thomaz do> Santos ; !5 José Ray
dia o do mesmo 111eZ para a ~leio.\io de ...-crcndorw mundo Tor~:es Galindo; 16 Joaquim Jo,é Bar!Jo~n 
e juizes de paz, que terá lagar nà mesm.~ occasião Límu; l7 .t.bnoel Alves Burboza ; 18 .João Alves 
da de. eleitores g~raes.-C'!mpre-me respontler 0 Bnrboza; 19 João Martins Ferreira Lln1a; ~O Ví , 
mencwnado officto,. que nao tendo até esta data cente r.;cco rle Oliveira Coutinho ; ~i Martínho 
rece~ià.o us titulas pura serem dístribuldos 11elos Vieir:-. da Silva. 
qualificados votantes, não IJód~ est~ juizo f,,zer 
as conYocações, conforme detenn i na a nova re
forma eleitoral em vigor ; ·no entretanto, em 
cum~;~rii!Jento á ord_em _do Exm _ Sr. presideJ)te da 
provmc1a, enl offic10 Circular de 2i de Abril ul
timo, que acompanhou a cópia da reso!ucão du 
Ex.m. Sr. ministro e secretllrio dos negocio>. da 
imperio, mandet amxa r o e di tal, embora faltasse a 
co~~nnicação da eam~ra, que devia prec~der, 
habd,mndo-mo para o d1to fim, o que tudo lev arei 
~oeonhecimeuto do Exm. Sr. presidente da pro
vincia. 

Deus g-uarde a V . S.- Wm. Sr. presidente da 
camnra municipal deste termo.- Gua!ú1· ;l[a;·tí-
niano de Alencar .~r(J,)·ipe. . 

O coronel Gaaltcr Martiniano de Alencar Arari
pc, commandante superior dn gnard~ nacional da 
comarC;J de Cab ro!J:,, e dos lllnnici pios do Exú e 
Granito, juiz d e paz mais votado do municipio do 
Exú, por eld!)i•O JlOIJular, etc. 

Faz ~aher a todos que o presente edital virem e 
de11c noticia \iverem, IJ.lle, telldo o Exm. ST. mi
nistro dos ne~ocios do imperio designado o 
dia .'i de A~osto )lroximo vindouro !>al'll w 
proceder :\ eleiçiio primaria em todo o Imperio, 
afim de erenr-se os eteitore.s que tem de eleger. 

.A. :.!6.-"rOlliO I. 

Requer igualmente qnc se lhe certiUque em que 
anuo foi feita esta qualificação. 

Pede a V. Ex. deftrimento. 

Em cnmprimento do desJl3cho retro certifieo 
qnena qualifi caçfto de YOtautes do município do 
Bonito, do anno de 1876, acham-se incluldo$ os 
nomes de Anton io Aureli<tn Pereira. , com a renda 
de ~00~; Jo;é ~~~ria Pe•·eit'a, com a ddOO$; ! vão 
Martins l'crrcira Lima, com a de 800~ ; Manoel 
Alves RartJoza. com a de iOOS ; João A!1·es Barlloza, 
com a de 400$; 1[artinho Vieir~ da Silra, com a 
deMO$ ; Oleg;~rio Bispo de P"u!a , <·om a de llOO$ ; 
Vlc~nte Tê<:co de Oliveira Cout in lw, com a de 4,00~; 
A1ttunio Diouy,io dos Santos, com a d e !.OO,S.; Joa
quim Benigno Torres G:.1li ndo, com a de 400~; JM
'iuhn Josú Barboza, com a de 4005; Jos~ Corrêa 
<la Si l'l'~, com :. de WO$~ Joaq uim M~11Ml de Va~
concellus, com a de ~00;5 ; Antonio Pereira da 
Cunha, co tu a d e MJO~ ; Josó Uaymundo Tnrres 
Galindo, com a de 400;5, c J oaquim Joséo Barboza 
Lima, com a de ~Oi},>()OO: Cer':_llieo mais, que n'ao 
er:.contret ·na n1esma qnahficaÇJo os nomes secrnin
tes : João Fnlllcí<co T~íxeira d~ Corvalho, Flar'encio 
Carla.•, u igo Carlos do Rocha, Ma ;10el Wencesláu 
<le Yasconcellos )lendoaça, .-l.lex:mdrc Io~e da Silya 
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Catnpanba e Ant,,nio Thom~z do« :So.ntos. Secreta- 1 IV. Certidão d~ haver o dele gaJo de policia 
ria dn presidencia tle Pcruam!>ueo, ~ de !\"'ovem- ~ invadido a cas:~. d a cawara e oln·i:;3olO o secretario 
!.oro de !878.-0 ajudtmt<l do <~t"d th·ista , Paulb de ~- dcsttl a cntregar-lhe diyersos livros, Jlrcndendo-o, 
.![buquerqut . e.t~tr~t~nto, por n_ão lhe IJ:l\' er entregue o daqua-

Recifc, lü d e XoYcmbro de 1878.-Dr. JfaMCI do h hc;'çao ~e_ f. S7ü. . 
JVMcim~illo .Vaduulo Porttlla-. ' . Cert1dao ptlsstlda . pelo carcerc•ro, provando 

Cerlifi •uc-:<e .- P:tlacio d~ Jlresidencia de Per- que o rel~r'2o see~e~rlo ~a cal)lara esteve preso, 
mbut·Q· 1 ,. 1, Xoycmbro de l 8í8 _ A de Bar- desde o dta - de :\ 0 0>tO nte o d ta ~. por ot·tlem do 

~;$ , . v t t: - • • ddegndo. · 

00Cü )fEXT03 Ell ADDIT..I.)IE~TO AOS QUE ~S
T!U.;E~l A EXPOSIÇÃO SOllUE AS ELEIÇÕES 
DB Pi-; IIX.UlDCCO. 

CúLLEGTO D.\ \ ' ICTOnl.\. 

VI. Certidão de que a clei<;>ão polieinl foi feit:J. 
por j uiz de paz c eleitores do quatriennio findo . 

VIL Declaraç-ão feita por diverso> eleitores no 
~entido de haver o delegn1o de I>Oiicia, acompn
n hado da força publica, cercado suasrasns, no dia 
U de Agosto, c nellns dado varejo, e rr .. tieado 
outros netos arbitl'srios, somente no intuilo de 
intimidai-os. 

VIII. ReciM do cnrcerciro pela carccraj:Clll da 
prisão d:> i.• juiz de )JaZ zererino GonçatYeS de 
Lima Gr~njn, ordenada pelo dele:;rado c mant ida 
desde o dia 2 de AQ'OSIO até o aia ó do me.m o 
mez. 
I~. Reeibo do carcereiro pela carcer:~g~m da 

Jlrisão d n clcilor c secretario da camara Dimas 
Francisco da Silv o Bra:;a . 

Rio de Janeiro, H de Dezembro de i8itl.-Dr . 
~!ar10cl da Nascimento .Jiachado POJ·teila. 

DOCUMEl'\TO N. i. 
COLf.ECIO DA YICTORIA. 

Jtti::o d~ di reiw. 

I. Justilk~0i'w d~dn pe1·ant.~ o juiz de direleo, pro
vaudo:-·1 .0(lne~ no dia 1.• de Agosto, entl•aram 
na d<lcttlc tla \- ictori<.l u\ah'- de dutcntos Iwmens ... ~. 
m~dvs, c com d les é m~i,;pr;~ça$ do destacamento o 
juiz municip:ol, em pessoa, cercou a igrej a matriz, 
c outr :o.s ~tuoridad~s JlOlic i:~e.; r.11rcaram as demais 
igreja~ d:o cida~c e a casa da camara ; - 2.• que, 
em YiSLíl elo cerco do seu par. o, n ea.mara transferiu 
sua~ ses:-Õllo:S p:: r~ a c:1sa do Seu presidente, sita n.a 
mesma ddnd.: ;-3 . '' que, no dia 2 o 1.• juiz de paz, 
aeomp:mllado •tos eleitores e >UP)Jicntes, chegando, 
ás lO horas. á matriz para a formação da junta, 
fora111 reJ)ell iclo,; pela força, qu~ cercava a igreja ; 
- 4.• quf, sen do-lhes assim imJledido o ingresso na 
ma<riz, )Jl'Ote:<tarnm, e o juiz de paz nflllou editaes, 
con,·idalldo-t.s P<1ra a cas~ em qne a cnmarn estava 
imtallada. c ahi formou-se ajunta com toda a publi- Au luamento de uma petição d e ju~ti fic~ç-Jo de 
cidn<'"'; -l>.0 que, nodi:>.1i,reno,·ou-~é o cerco das Antonio l'er reira de AlbuqnArC]n P. Mello, como 
igrcj~~ do cidade e cv>~ cla camam, e, :í>I.O homs, o . ubaixo se àeclam . ......; O escrivão Jlrintlvo, Bolcão 
~ubúcleg;ldO e mni~ <JUtoridndes policiacs invadiram ' Fil/i(). · . 
a ca>~ em qu~ aJunta es1avn funcdonaudo, e d'all i Anna do 11ascimcnto de Xosso Sr.nltor Jesus 
a expellirum , vratic.ando a~ maiores ;-iolencins, Christo de 1Si 8, nos 30 dias do mez de Novembro, 
tmnbcm contra o s Ubstituto do i>re;iolente, cuja c<J;:a uesta comarca da Vietoria, ilo rorlwineia rle l'er
arrombat"llm. e contra out•-os cidadãos ; - 6. • q ue uambuco, em moucarlor io autuei a peti\:ão que se
os d citore; dn el~ ição v:ilida reuniram-se em eolle-· gue. ...:Eu. Bellarmi110 dos Santos Bolcão Filflll, es
~io na i~rej =1 tlo engenho Queimadas,. e ahi procc· cri vão, esc.re \'Í. 
deram -:i dciç~~. pontue a J!Olic ia J.lreparou-se para Illm. Sr. Dr . juiz de direito d~ comarca de S. 
ob,tnr n reuumo do collcgo•o na Cidade. Antão.-0 cidndüo Antoni o Ferreira de Albu

COLLEGlO LlE GOY.\.:XN.I.. 

I. A pt;!iç:io da junta e d e crescido numero de 
clcitore;; ' '" juiz municipal, protestando contra as 
violenéias ~ rNJUCrendo y];;lor ia na aro~, e certi
dão d o 111o;i\·o por rrue ~ > istoria uão pôde ser 
fei t~. · 

I!. A cer t iol~o tlo protesto feito . 
III. A certidão do seeretario da camara muni

Jial, sobre não e~tar quatificaüo José Soare> Vaz d e 
:Mirand~ . 

querque ~lel!o, morador nesta ci d~ole, q uer, a 
bem <los inte resses p:er~es do sociedade . Jltuvar e 
jus tificar )lerante V. S., como permitte a llecr. 
Re;:. JJ. • 5 !6 de Fevereiro de iS'!7, nrt. 2.•, os 
itens seguintes : 

i.• Que no dia i de Ag-osto ultimo findo, entraram 
nest:l. cidade mais d e duzentos homens armados de 
fac11s, p istolas, bacamartes e grnnadciras, e q ue 
com el!es c mais as 1•mr.as do destacamen to, o juiz 
municipal, Dr. Nh:oláu 1\odrignc~dn Cunhn Lim~, 
em nessoa, p<iz cerco na matriz, e as outras auto
ridaues nas igrejns existentes n:~ r.idade e na casa 

COLLEGlO DE CI:UDRE>. da camara municipal: 
I. Certi<lão d(• nUo eStarem qualificados di>·e~sos 2. • Que o cerco durou até o dia 2 dnquellc mez, 

cidadão; eleitores pela eleiçiio nulla de Pesqueir:t . , e só foi levant:>.do depois ·da organiza cão da mesa 
r.ou.Er.to nE orntcunr _ paroebi:tl : · 

· :J,• Qne, em \'lsta do cêrco posto na ca~u da ca
I. · Certid~o do secretario dn camara municip n! , mara, esta corporação tr:msferiu ~uas sessões para 

em t' roYa de qu·~ Zeferino Gomes de Lima Granja ; a casa sita á rua Imperial, na esquina fron teira á 
é o 1.• juiz de paz, e e>tá juramentado. · i i~reja do Rosario, pertencen te ao m ajor Manoel 
~L Cc~lidão de quanta; <;.unlitleaçõcs tem ha\' Ído j c;i,·~lcante de Albuquerque Sá: . 

de;;rle IS. G. to.• Que o primeiro juiz de paz desta parochia, 
IH .. certidiio de não est:J.rr.m qualiücados diver- ; cidadão Paullno Dias Ferreira, acowpl nhado de 

sos cidadão~ eJeilor~s da d eiçio JlO! iciaL I tantos eleitores e tanto' supplentes dirigiram-se 
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Jlol da~ ltstemunllas. para a matriz, no dia ! do referido mez de Agosto, I 
ás iO boras d a manhã, para alli.formar a m~1, e 
for~m todo• repellidos peln força que cerc:rn a Josê d e Oliveira :Maeiel P.ego Barro~. I'<• dto Ga· 
igreja: · valcanti de Albuquerque, Ger,·a~i ~ da Sih·a S~l-

5. • Que, tendo sido embaraç:Jdo aos eleitores, . danha, Capítolíno Gomes Ferreira Capir.. 
supplentes e jui~ o ingresso na matriz, todos pro- ' Certifico que flca design;~do 0 dia de hoje, a uma 
testaram contra o attentado, e o referido lltimciro hora da tarde. Dou r.; . Victorio, :lO de xo,·embro 
juiz de paz, por edital que affixou, convidou 05 de 1878.-0 escl'iv5o, BdlatmitlodatSr.uto~BD/cíV! 
eleitores e supplilllt~s para ~ casa. ·~m qu~ estava n Fill!o. 
camara in~tallada, e ~lli formou ~ mes:J parocbhl 
com n maior regularidade e publicidade : .-l$.$tttt4t/a. 

6.• Que todos os juiZes de pu dos tres distfictos 
d.t freguezia "'' rccuS(Iram a formar a mes-1 que o 
policia prctc>udi~ crear na Ol3triz : 

7: Que no •lia ;; d o rot erido mez, renovaram-se 
os cercos das ig•·cjas o casa da camal'a, e o subdo· 
legado loão de Sá Cavalcante Lins andou, com uma 
forç~ ole policia, montados torlos n. ca·.-alto, cercando 
a~ l~•·ejas c eapellas existentes na fregnezia, pondo 
piquetes par a não consentir que em n enhuma 
dellas se reunisse a me!':! rmoebial : 

Aos trinl:l dias do mez dô Novembro · de 
mil oitocentos setenta e oito. nesta cidade e comarca 
da Vrctoria, da pi'O\' incia de PcrnamiJtlCO, <'Jlt casa 
da r<·•idencia do juiz de direiln. doutor loiio Ber· 
nardo de Magnlhães, c.omigo escrivão de seu cargo, 
presente ojustiliet•nte Antonio Ferreira d•) Albu
q ucrrJUe )lei lo, foram inqueriQ;•s ;os testemunhas 
que abaixo ses:uem. tlo qne nz ••te tet•mo. Eu Bel· 
larrainc dos Santo& Bolctio Filho, esere\'i. 

Primâm testemunha .. 8. • Que, às !O homs da manhã o me,mo subde
legado e todas as autori<lndes policia"-'> invadiram 
a cas:~, p"ra a qual transforlra a e:~m•rn ns su~s José de Oliveirll Ync:el Rel>O ll'ltro', com 
sessões, e · ~chando alli ::1 mes.:l parochial funecio· vinte e ~ete nnnos, cazado, empregado )mblico, 
nando, a expellirom,. quebran<lo moveis e prali· natural desta pmvincia, morador n~sta ~idade; ao• 
cnndo os tnaiorc$ desntinos : costumes disse nadn; lestemunhojurado aos Smtos 

O. • QtlA c~rcou a cnsa do coronel José Cnnlcante Ev~ngelhos, em um li H o tlellcs, em que poz sua 
Ferraz de Azevedo, na qualidade de substituto do mão direi~:~, e promette dizer a Yerdade do que 
presidente da mesa, quebrou vidraças, e deitou • soub~c. E sendo inquerida sobr~ os itens da 
por ta a !Jaixo, assim como a rotnla da mesma port:l petlçf.o, disse, á prímeim, que s:Jbc, por '\"e r , que. no 
a g-olpes de macho do: · d ia i de Agosto deste anno, entraram nesia cidade 

tO.• Que levou o desatino no ponto de andar a m•í~ de dur.cntos home11• armados dP, facas, 
oorc:~r engenhos. ~m procura do livro das netas pislolas, bacamartes c granodciras, e qne com elles, 
quo e~tavit em poC:er da mesa J,Jarocbial : e mais pm~as do de>tacameoto o juiz munieipal 

H.' Que o dito j uiz mun1cipal, Dr. Nicolnu douto!" Nicol;IU Rodrigues da Cunha Lima, em 
Rodrigues da Costa Lim:J, era o autor de todos os pessoa,poz cerco na igreja do Rosario, que serve de 
planos tenebrosos; e ~nto que anda-va pela rua :i. matriz desta cidade, e o subdel~~ndo n~s outms 
fren te de passeiat..~s com povo armado,. dando vi9as igrejas e:tistentcs na me>ma cidnae., e na casa da 
e pr~lie.1ndo :tt·tos acinto~os : · rornara municipal. Ao 5egundo, disse. que é ver· 

l.:!-.0 Que dous individuos armados de faca e pistola dade ler durado o cerco ate o dia~. r s,·, dopnis tfu 
acomrnetteram a José de Oliveira Maciel Re::o orl!anização da n•e>a p.1rocbial foi elle !e<•anL,do, e 
Barros, rednc!or e propriel.'lrio da g:net., -lcteia isto sabe por ver . ..\o tercr.iro, qn~ é verdade ter a 
conse•"tladora, e tomaram-lhe boictins que distrl· camara mun icipal transferido suas s~.s~ões para a 
buia, ~ ra~gnram. nos dias da eleicão : casa sita á rua Imperial, e cujo sot5o bota t•ora o 

1.3.• Qne a casa· de Ornç:io do engenho Compo- pateo da matriz, pertencente ao m.1jor 3Janoel Ca· 
Alegre é d<:cente, CSJla~osa, annexa ú caro de vi- 'Vllkanli de Albuquerque Sá, em vista do cerco 
veuua, e ao mesmo tempo dclia sepnrada e iude· posto no edificio que ~n·ia de r.amnra municipal, 
pen..Jencc, porque tem entradn e ~ahida, sem 1 o que tambem sabe por ver. Ao quarto. di,se quo 
precisar de entrar, n em sabir pelo interior da salle. por v~r, q ue o ju·z dep.u mais votado dl»ta 
mesma casa; e eojn c.1sa de Ornç;ío tem a }Jrecisn freguezi3, Paulino Dío> Ferrcir.~, acomp~nhado do 
capacidade para ne!la se razer uma eleição, como coqJo eh•itorol, diri;!irn·so 1:arn a matriz, no 
eflecth·am~nte se fez; e fin'3lmente: referido dia ~ do mez ds Ago.<to, pelas to ho· 

-1~.· Que , es~mdo a policia prcpar~da com capan· 1as da manhà, para ai! i rormnr ~ ID'~;a, e foram 
gagem p~ra obst'r a instai!aç:io do colle,c:io elei. todos repellidos, pela forra que cercava o ig1·eja : 
torni M Sta cidade, reunit'tlm·se os eleitores na no quinto disse, que sa~e, por wr, que tl'udo sido 
capella do eng-enhn Queimadas, dessa rre:ruczia, embaraçado aos eleitore~. supplentos, ,. juiz· de 
que fira á mMgern da estrada publie.o, e nolla pa.z, o ingresso 11:1 m~triz, todos pt··.•tett~ram C<>n· 
procedeu-se á dcição de deputados á as.<;erubléa trn o atlenL,do, e o referido primei;o JUtz di.> paz, 
geral, e de membi'OS :i a5$Cmbtia provinei~l. com por edital que atnxon, com·itlou os t'l~ito=, e 
todas as formolidades Je~es . supplenleS, ou immcdiatos legaes, paro ~ ca.a em 

Nos termos expO!<tos, requer o supplícante ;i· V. S. que estava :1 cnm~ra inst:tllada, c alli formou a 
se- digne de o admittir ~ ju.<tifiear todo o nlle~ado, mesa parochial com toda regnl.nridade, e llUblici· 
paro que, provado, se jul~ue por· sentença, entre· dade: ao sexto, que s~be perfcttamcnte que todlls 
gando·se o original ao supplit~nte," offerecc. porn os tre;, digo, os juizo:> de vaz dos tre,; (lislrictos da 
testemUilhas ·os nontes constantes· do rol. que vai , frc~ezia se rcc~aram a formar u me•·• que a 
no verro· da presente petição, as quaes éompare- I policia pretendia cr~ar na m~u·iz : M >etimo, que 
cem independente de inlilll!l~.iio;, IlOrt:rnlo 1 ,;~llc. por ver, que, na dia cinco do refertdo mez de 
. P. á V. S. re_d:igJ!.e de lhe deferir com ju~tiç.,·. I Agosto, renoval':lm·se os cerco~ d~s.~ep~. e <.'lisa 
-E. n. M..-Vtetorta, :i9 de Dez~mbro de 18?:1.- i da eamarn, e o subdelegado Jo;•o de :.a t:avakante 
.Antotlio Ferreiro de Albttqwmp.te Mello. Lin~ andou com uma força de policia, montados 
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todos o eoYDIIo, cercando sg igrejas, e capellos jlino uclles, em que poz sua m5o direitD e pro
existente:: na frcguezia, 'llündo piquetes para não meteu dizer a vcrd.nde do que ~oubesse. E sendo 
eon;entir que em nenhmn~ deJl~s se r~unisso a in<JueridasoLrc a pctif.iiO dejustilkaçiio, disse: Ao 
DlíS<l pD.roc:hia.l : Ao oilaY01 qu~, :í.s dez bor:1s d~ prillleiro quosito, (JUO &Jbct por nw, que no din 
manhii daqnclle dia cinco, o me>'tUO "llbdelegndo, 1• de Ago>tO do corr~n\.e nnno, entraram nesta 
e outras autori<bdc5 policiae>, invadir~In a casa, cidade maisdll duzentos homens armados d e facas, 
paro n qual !ran~rerir:l a c:m~ur:~ ;1~ :s~ãs s.essõe~, e }listo las., ~acamarte~, c g-ran~driro1~. ~ ~rue cOf!l 
adwn<lo al11 n wc<a l'"'·oclual tune~wn~ndo a cxc- clles c ma1s pra~as do destacamento o JU:Z muur
pellir~m, quebron•Jomo\'ci>. c prnticmt,lo <1, maio- ciJlal Dr. Xicoláu Rodrigues 1la Cunha Lima, em 
r~~ desatino~, podendo, mil!lgros:nncnte~ o se.crc- p~~soa púz cerco na igrej:-~ do no~rio qne serYe 
tario d01 tn~a ~õiiYar o liuo de actn>, quando >e de matriz, e o ~ubdelegado nas ou tras igrejas exis
~proximm·a n força, r1ue taes rle.<atín ~:s pr;,ticou, t~ntes ne<ln cidade, e na ca~a da camar:1 mun;ci
ísto s:>hc por ,-er. vi~to achar-se pre,ente na O<'Ca- pai: ,\o 2." que sabe [lor ver que oetlrco <lnrou 
sião, tanto quo <JllUSi e espancado elle testemuulm, até• o dia dons daquellc mez, c so foi levantado de
~ nilo ter )!(Hlid" e\·Jt:n· o gnlt'c: .-\.o noilo, que poi~ de organizada a mesa parorhial : Ao 3.• que 
,.r,!Jc. r;,ml!rm pm· ver, que .~qnelle snhclelegndo s:tbe qne, em vista do cerro posto na CõiM da cama
c.e:rcou n c:ts:t do ("Ol'oncf .!os~ C:n·nlcn 11 te Ferraz r:~, est~ eorporaç::io foi J di~oF corpor::u;ão tr:tns.feriu 
de Azc,·eao~ .na 11n:tlhh.de tio substituto tlo Jlf<:'S.!· suas sessões para a c:1sa ~ita á ru :1 Iu:pcrinl, fron
õente dn m~~~ quebrou Yidr:1cns, dt~iton ~ 11;1rte teir« ~ i:rreja do Host1rio, pertencente ~o mojor 
tn·incipa! aiJ<lixo, e n rotula tln nwsnw, á gol[lCS ~!nnoel Gav;~lcautedc Albuquerque Sú: Ao rl." que 
de murhndo; ao dccimo, que ê ,-crdado rtnc es~e sabe por ver rtue o jui2 ue p~z 1nais Yotudo desta 
sal, delegado levou o desalino aü ponto de an•li1r frcg1tezia acompanhado dos eleitores que formam 
:1 cercar t:ug-eubo::; co111 rort~a pCtlid:tl~ em pro· o corpo clt;iton.tl~ difig-jram~se pan.1 a igreja ma.
curn il<l li\Tn d~~ act~sque esl~va cmpo<ler da mesa triz no din 2 do referido m~z de Agosto, ás iO ho· 
IHll'ochiDI: Ao llecimo primdro, que sabe, por ser ras na manhã para alli formar ~ meso, c foram to · 
publico e notorlo, que o dito juiz munieipnl, Dr. Ni- do' rcpcllidos pela foro« que cercava n igreja: Ao 
col:í.u Ro"drigues da Cunha Lim~. era o autor de 5. • disse que sabe pot ver que tendo sido emba
todos os JJlunv> lenelH·Ilsos, e, por \'Cr, sn!Je que raçatlo aos eleitores, supplentes e j u iz de paz, n en
and a\·a clle pelas ruas ü frente de passeatas, com Irada na matriz, todos proteswralll contw este a1-
Il0Yo ar modo de granaueiras, dando vivas, e tentado, e o referido juiz de paz por edit:>l que ali
praticando actos acinlO<os: Ao dccin1o segundo, xou, convidou os eleitores e supplentes para a casa 
disse que o facto allef[ndn neste quesito se deu com em qne est~va a eamarn JnsL1lladn, e alli formou a 
a )Jessoa d(•lle responucnle., <lo modo .seguinte; que me>a parocilinl com a mni~r regularidade e pnb li
::mfulndo cllc tcstemun1ta pelas runs desta cidade, cidade: Ao 6.' que sabe por ser publico e notorio, 
como rcilitctor e IJroprietnrio da g.~zeta Ide'a Con- que todos os juizes de paz dos tres distrielos da 
samdom, ~ue se llllblicn nesta mesma cidade,. o frcguezin recusaram-se a formar a mesa que a po
distribuir boletins que annuncia\·am ou rela.ta-.am lieia pretendia crear na matriz: Ao 7. • que sabe por 
todos os factos que se da\·am, diariamente, nas elei- ver que no dia 5 do referido mez, renoY~nun-se 
çõc•, >allirmn do terreiro dn caco do mesmo jnit os cêrcos dns igrejas e cns~ da camnr~, e o snbda
municipal, Dr. Nicolán, dous individuas armados legado .loão de. Sá cavalcante Lins, andou com 
de faca, c pistola e armnmetteram cllc testemunha, uma força de policia, todos montados á cavallo, 
e tonlarnm-lh~ os holetin~ que dhtribuia, e ra!;- cercando as. igrejas e capellas existentes na fre
gar;nn-o;: Ao de cimo terceiro,•tne sabe, )JOr -v6r, que ~ttczia, pondo pi <[Uetes para que em n enhu ma 
uc:-.sade OJ'nr.ão do engenho Campo Ale:;re é ~ti- adlas se reunisse amesaparochial : Ao8.•que sabe 
ce!lte, C>lW<;o.<a . anne~n :\ ca,;a de Yiyendn, e ao 110r yer qne.ás iO horas da manhã, o m esmo sub
mesmo tcm1>0 rlella SCJlnradn e independente, )\or delegado c outras autoridades policiaes in-vadirruu 
que tem entr.nda ~ sa hid!l, sem prech;~r de eu tr~r a CJ.sa p:1ra a qnal Lrn.nsferira a t .nmara as suas Sés .. 
nem snhir pdo interior da mesma cMn, cuja c~S<l sões. c achnndo-se ~lli a mesa pnroc!lial runccio· 
de or~ção tem " predsa c~pa"idotle para nella Sü nnndo, a expellí~am, qnebrnndo mo,·eis, pratican
fner nmn elci~Uo, ~omo a qnc >e [lrocedeu: Ao de do os maiores desatinos, podendo milagrosamente 
cimo <IU~Ttú,ljuc sabe,]JOr \'eJ',(jUC, c~t~nd,-, a ll<lhcía o •ecrctario da mesa s~lvur o livro de actas, 
preparada com c:1pnngas, para sushr a· installação qnnndo se apro:timava a força qne tacs desalinos 
!lo collcgio eleitoral nesta cidade, reuni•·nm-se üs praticou, acrescentando que o delegado de policia 
eleitores na C3Jlella do engenho Qneirnnd:1s, dosta 

1 

:llnnoel Cavalcante de Albuquerque assistia n 
fregne~ia, que fica á margem d~ estrada publica. e tudo isto da calçada da matriz : Ao \l. • que 
nello Ilrocedeu-~cá eleição de deputadosáassemiJié.< sabe por ver que o mesmo $n bdelcgado ecrcou 
"'er:ll, e membros :i assembl~~ provincinl, gu~r- n casa do coronel José cavalean te Ferraz de 
dando-se tndns as forntalídades lell"aes . E como Aze~erlo na qualidade de sub~lituto do presiden te 
nada mais respondeu, nem lhe seno o perguntado tla mesa ; e IJ.UC quebrou-lhe vidraças, e deitou 
e 'endo lido e achando-o conforme, mandou o jniz a )lorta prinetr<~l ahai"-O a li'oljles d e m achado: 
este la na r, que assi gnou com a test~m11nha e o Ao iO. • que o subdelegaa.o João de Sá l e-vou 
justificante. Eu Belarmino dos Snntos Bolc:OO Filho, o d~.satino ao ponto de and:lr cercando engenhos 
escri>ão,escrevi.-")fagalllães.-José de Olh:eira Ma· em procura do li no das actas que estava em poder 
cie! Rego Barros .-..!11tonio ·Fe~·rcira de 11lagalllàes. da mesa parochial : Ao H." que sabe por ser publico 

e notorio que o juiz municipal Dr. Nicoláo ll.odri-
Segunrla te3lemu111ta. 1 gnes da Cunha Lima, era o autor de tod os os planos 

I tenebrosos, tanto que nndavn ·pel:.s runs á fren te 
Pedro C~ v :rlcani.e de Albuquerque, c.om 26 j de pnsseiat..~s e seu puw ~rmado de g.rauadei~as, 

annos, solleiro, agricultor, nnturnl de P~tlMVt;-1, I dnndo vivns, e pra.tieando actos acintosos: Ao i!!.• 
morador no engenho S~va, aos costumes di~se nudn, \ que snbe por _lhe dizer José de Oliveira Maciel 
testemunha jur~dn nos s~ntcs Ev~ngclhc::.~ era urn I R~go Eo.rros1 e m<lis ont~s pessons, qu~ do terreiro 
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d" easa do mesmo juiz muníeipal Dr. Nieol:ío Ro- na matriz, protestat·lml todos contra o anen
driF:Ues sahirnm dons individuas arm~dos de faea. ta do, pelo que o referido primeiro juiz de paz 
e pistolas, e acommettm·om no mesmo kbciel, n:1 afli.J.:OU edital con-.rídaodo os eleitores e sup-_ 
oceasião em que este eomo reilitctor, e proprietario plentes para " casa em que esl.àv<~ inslollada a 
da Idéa canJerva.dora distdbuia holetins dando enmurn e a li i formou n mesa par ochial com a maior 
publicidade os ractos que se davam •1iarbmeute regularidade, e publicamente: Ao $CXto que sabe 
nu eleíçüo ; e· tomando-lhe os boletins os rasga- que todos os juizes de paz dos trcs districtos da 
rnm: Ao ·13.• sabe por ver que n cftS~ de oracão do fregnezia, nenhum delles quiz rarmt~r a mesa, que 
engenho campo alegre é descente, espa~osa, annexa a poltci~ put~ndia crear na matriz. tanto que fal· 
a casa do vivond~, c ao mesmo tempo della sepa-~lou-se nesta cidaJ:e que o Dr . i'édro Eeltrão tinha 
rada, e independente, porque tem entra lia e s~hída, ido bu~car um supplcnte de juiz de paz na comarca 
sem precisar de cntmr c sahir pelo interior da casa ; de Jaboatão para vir fnzor a ele i~io da pol icia, se 
c que a dita ca~a de oraçilotem a precisa capacidade veiu ou não vciu elle testcmnnha não sabe. Ao se· 
para nelln se fazer uma eleiç~o como effectivomeute timo que sab.~ por ver que no dia 5 do r eferido 
se fez; Ao H.• que s~be por ver que estando ~ mez de A~osto, voltnndo ellc testemunha par~ esta 
policia preparada com capangas para obstar a in~- cidade, alim de vot<Jr na qualiuudc <le cidadão 
t~Hn~~~o do eollegio eleitoral nesta cidade. reuni- votante, renovaram-se os cercos dM igrejas c casa 
ram-se os eleiklres na eapella do engenho Quei- da c.1mara, e o suhdelegado loüo do Sá Dl1·alcante 
madM desta lreguezia, que fica á margem da Lins, andou com uma força de Jfolicía, montado> 
estrad.• public:~, e nella procederam á. eleJ~5o de todos a cavallo cercando as i!;rejas e capellas, pondo 
deputa <los á assemblea geral, e membros da assem- Qiquetes para não consentir (!lJ.e em nenhuma 
blen provineinl, com todas ns formalid~~es legaes. ~elbs se reunisse a mes~ parochinl ; ao oitavo que 
E como nada mais respondeu nem lhe sendo per- as dez horas. da man~a. o l!lesm~ subdelegado c 
guntado, e sendo lido e achando-o conforme todas as 3Utortdades pohcJaes nn·adirant a c:Jsa para 
mandou o juiz este lavmr que assig:nou com o a qu~l transfer!ra a ~~mara nas sessões, e achando 
justificante, dou fé. Eu Belarmino do3 Santos alli n mesa parooh1al funccionnndo a e:.:pelli 
Bo1cão Filho, escrivüo o escrevi. - ,l-fagalhães. ~ um, quebrando moveis, e prãticnndo os m~iores 
Pedro Cavalcanti d~ Albuquerqtte. -Antonio Fer- uesalinos . Ao nono que sal.>c que o m~~mo sub
r-eira d~ Albuqul!7"que. delegado cercou a casa do coronel José Canú-

cante Ferraz de .Azevedo, que era substituto do 
Terc~ira testemunha. presidente d~ mesa, q"nebrou.·ihc as vidraças, e 

botou a porta abaixo, e a rotula da mesma porta a 
Gervasio da Silva Saldanha, com ~ anno8, ca • gol ~es de mar.hat!o dados pelos soldados as ordens 

;ado, agricultor, natural do Ceaní, e residente no deile, eon1o e!lc testemunha viu, e presenciou ; ao 
engenhoS. Francisco, aos costumes disse nada, decimo, que sabe por ser co usa muito sabida que 
testemunha jur•da aos Santos Evangelhos, em um o subdelegado aridon a cer car engenhos para pilhar 
livro delles em que poz sua miio direita, e pro- o livro das aetas, e n5o pôde conseguir ·por estar 
metteu dizer a verdade do que soubesse . E sendo no poder da mesa parochial ; ao decimo primeiro 
inquerid:t sobre a petição de justificação : Di. se ao que á publico e notorio que o autor de todos os 
primeiro qu~ito, que sabe por ver que no dia l. • planos tenebrosos era o juiz municipal, o Dr. !(i
de Agosto ultimo, entraram nesta cidade por volta colnu P,odriglleS da Cunha Lima, porque em sua 
das 4 horas da ta.rdn cerca de 200 homens armados easa era que todos se reuniam, lanto que andav:.. 
de facas, pistolas, bacamartes e granadeiras. e que elle pelas rtu~s á frente de passeiatas, com povo ar· 
com elles, e mais ~s praç~s do destacamento, I mado, dando vivas, e pr attcando actos ascintosos; 
juiz municiJial Dr. Nicoláo Rodrigues ua Cunha ao deciruo segundo que é igualmente publico e no
Lima, em pessõa poz cerco p.a igreja ma.trio, o as torio, que dous individuas armados de faca c pis~ 
outrns autoridndcs policines po~eram cerco nas tola acommetteram a José .de Oliveira ~laciel Rego 
mais igrejas existentes na cidade,~ na cas.1 d~ ca-

1 
Barros, rcdactor c proprietar io da gazeta Idéa Co"

mara municipal. Ao segundo que estando cllc tes- · 8ervadc·•·a, na occasiào em que dis tribuía bole
temunl:a nesta cidade atú o dia seguinte, viu que Iins ácerc3 das occurrencias da eleição sahiram 
o cerco durou até o mesmo dia dons dnquellc mcz dous indhidoos do terreiro da c~sa do juiz . 
de Agosto, e que retirando-se !)ara sna cnsa pelas municipal Dr. Nieolúo Rodrigues da Cunha Lima, e 
o hOras ou 6 da tarde, ainda deixou o cerco posto, ag-grediram o dito Maciel, tomando-lhe os boletins e 
mas snnbe que ao amanhecer do dia 3 tinha sido os rasgaram. Ao decim) terceiro que a casa de ora
retirado. Ao terceiro que sabe que por causa do ções do engenho Campo Alegre, é decente, es)X!çosa, 
cerco posto na casa da camara, esta corporacão annexn á eosa de vivenda, e ao mesmo tempo della 
passou a funccionar no di:t 2já ref~l'ido na casa ~eparod:\ e independente, por que ten1 entrnda, e 
sita á rua Imperial que fica na esquina fronteira á sabida, sem precis~r de entrar nem sahir pelo in
igrejo do Rosario, pertencente em~ o ao major Ma- terior da e~s~, cuja casa de orações tem a precisa 
noel Cavalcante de Albuquerque Sá, o que tudo capacidade para nclla se fazer uma eleição c.omo 
sabe por ver. Ao quarto que é ,·erdade ter o pri- effcctivnruente t~, digo, eJfectivnmente se fez; nccres
meiro juiz de paz desta parochia o cidadão Pau- ccndo que elle testeumnila a~s ístiu a umilos actos 
lino Dias F erreira, acompanhado do eleitorado em r elig- iosos como missas, baptisudos, casamentos ce
crande numero, e da supplentes, dirigiram-se para lebr~dos em dita casa de orações pelo vigario desta 
~ matriz , no dia 2 do mez de Agosto pelas 10 horas fregnezia pt~dre Antonio Pinto de Abr eu, e p:~dre 
da manhã para rormar alli a-mesa, e foram todos Vicente de Felipps, condjutorque foi desta fregue
repellídospela for~ que cerça.va a igreja, de modo ua. Au decimo quarto >;l.lle,sal:le q~e a ~leição de de· 
que não poderam entrar, disto sabe por ter pre- pulados gemes e provmctaes, fot retta na cape!ln 
scnciado. Ao quinto que sabe como acaba de curada do engenho _Queimadas desta freguezia que 
dizer que por nao consentirem aos eleitores, e fiea distante d~ta Cidade duas leguas poneo mais 
snppientes, o o referido juiz de paz entrarem ou menos, c :i =gem da cstmlfu publica que ;ai 
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desM cidnde p.1rn ~do Reciro. e iM•J >~h• porqae 
mdo em dias do mez tle Setembro, se hem se lembr~ 
IH) di<t 6 011 '7, indo~ digo~ 7 30 engcnlw T:'lmntnmei
riru, ,riu F:'l:S:s:lr :!"l":tltdt;~ numer·o tlc- r.av~"'l1eiro~~ e 
soube <JUe erom ~leitore~ lllte inm fazer a refcrid,, 
eleição n:.t"npella dcQtleimilllas, em r.1.zã.o~ segnndo 
se diz.i..,, de ter ~l pQlidn ~e )ltl~ll~rtldO, lJ.:rr:t 
repcl1ir us eleitore~ nesln cid;lde~ con1 gr;"tnde forç:\ 
~ntwda. E como l!3dJ m.1is di~sv Jtelll ll!e sendo 
perguntndo, e sendo lido ~stc e nchando-~e este 
conforme, Hinnuou o juiz este Javror IJUO ~~signou 
eoru " te~ tem unha. e o .i ustifiennte. En Bcllarmíno 
tlo< Sanlos Bokào Fillw, escriv~o, escrcvi.-Mw;a· 
IMes.-Gcn·o:::io da Silva Salgallo.-Anto~>io FcJ·
,·eira de Albuquerque .. 

horas da manhJ, P3ra alli formnr a mes.~, e Foram 
to~ os repellidos pel:t for\~' que cercava a igreja: Ao 
qmnto d1sse <Jlltl sabe JH>r ver que tendo Rido emba
r:J~ado aos e!eiloTes, snpplentes, e juiz lle paz o in
gresso na mntriz, todos protestaram contr;\ o otten
tndo, c o reFerido i." juiz de paz (Jor edital que 
Hxou eonndou os eleitora~, oa immcdia:os legacs, 
p;ra a c'sa em qu~ est~yo a eomar~ installurta , c 
alli formou :~ me>n Jmrochial com tod~ reiinlaridade 
e publicidade: Ao sexto que sabe perfeitamente que 
to•los os juizes ue paz dos tres districto~ da fre
gucz·a, s;c recu:saran1 a f'orma1·u mesa que a polida 
c o Dr. Pedro •la Cunha Bc,Itrão, pretendiam crear 
na maJriz; não >ó pe'os prote~tos do> juizes de 11az 
de.clarando qu~ não se Qrestal'>rn, como IIOf<lue 
tendo n~queHe tempo >Ociedada em um estabeleei-

Q1f4r·ta tesUmurUI.a. menlo ue drogas com o me> mo j uiz <le !J(IZ t'aulino 
Capitulino Gollles Ferreira Capim, cotn30 anno~, Dias Ferreira, nos di"s proximos d o dia dvus de 

solteiro, ne;;ocion!e, natur;ll dn l'idade do Hecife, A~toslo foi alli o Dr. Pedro Beltr;io eolYerecera ao 
morad.)r nesta cidade, aos costumes di~se nada, dito Paulino o cartorio da Gloria, e U lll COII\0 de 
Le~temunha jurada aos S:mtos Evnn~elho$, em ~éis, uma vez que >e prestasse a ir pr,;sldir a 
um liHo uelles em que poz ~ sua m~o dir~íta, mesa par01:llial dirigida pda policia, ou entiio as
e promeLteu dizer a verdatle do que soabes5e, e lhe sig,lat· lodus os papei> que elle lheapresent~s•e: Ao 
fo>se vergtwtado. E sen<,lo illqueridosobre" pe:i- sctiruo que s~IJepe>r vet·que no d ia cinco dc .\~osto 
çüo du ja;tilicaçüo-disse "o primeiro ponto que r0novaram·se os cercos das í~rejas, e cru<a da 
sabe por vet •Jue no dia primeiro áe Agosto deste cam;~r,,, e o suhd~legado João dd>:i Cavalcante Lin~ 
anno entraram nesCI cldutle u1ais de trezeutas auúmt com uma rurça de poltcia, moat:. tlos tudo~ 
homens armados de facas, pistolas c bacamartes, e a cavallo, ccrc:mdo todas as i 0reja;, c cupellas, 
granadelras, que aJg-uns dizi~m homens, m~' que existen!L's n~ frcguczin, pondo piquete.> p~tn não 
elle testcumnhu nvnlinva em mai~ de duzentos, digo, consentir ~ue em nenhuma dellas se r eunisse a 
d~ lre;~e.uU1s hrunen~ .. com os quaf!s. vinlw o desta.. lll(!Sa p!'lroc:hial: Ao oitavo tH;se que ~h ~~ po1.· ver 
camentc de policia de> ta cidade, com seu respecHvo que ris dez horas tln rnanhil O:o dia cinco de 
ccmn\and,.nte, á fr0nto dos quac~ vinha c jui~ "\s-o~to o mesmo subdeleg-ado, e outrns auto
municip~l Dr. Níeolâu Rodrigues da Cunha Uma, ridades policiacs mvadiram. a casa para a q ual 
padre Pedro Gonçalvf.s da Luz, o delegado de tran; ferira a ~mara snas sessões, e achando 
policia ~!ano!'! Cavalcante de Albuquerque eonhe. alli a mesa parochial runccionando, a expelliram 
cído por capitão )Iin<i e mais outros, e que o juiz quebrando radeiras, arromLaudo gavetao, inutili
municipal Dr. Nieoláo Rodri~ue5, di~o, out•·os sando-se outros moveis, c prnticnndo os maiores 
pozerJw eerco na igrej!l do ttos~rw que ser1·e de deSlllinos, . ouendo mila; rosameme o secrNario da 
matriz dc_sta cidade, e o subdelegado Joõo de Sá mesa, salvar o livro de actas q uan do se apr01!:1ma v a 
C~vnlcan~1 Luz nas ourr"s igrejas exi<tenies na a força que taes desatinos· praticou; e que o dele
mesma euln<k,, c na cas:. da camara municipal. Ao f gado de ;1olicia Manoe!Ca,·alc;mle de Albuttue :"<tUe, 
segundo diss" que .; verdade ter dura tio o cêrco ' presenciava tudo islo da calçada d a ig reja matriz ; 
até o aia dous do rererido mez de Agosto, e só no 1 e~capMldo o coronel Jose G:rvalcante Fe~rnz de 
dia tre" ao amanl1ecer !'oi l ennt~do o •lito cêrco, Azeveuo que presidia entiío .a mesa parochial , de 
e isto sabe por ver, e [lorquc sendo elle lestemunba satrrer uma ,·iolencia a sua pessoa, porqu e o se
procurado•· da cnmara municipal inle t·inamente, :;undo SU[lplcnte do delegado, o capit:.o Pedro Se· 
Paque~l~ tempo, foi no rGf<Jri<lo di~ dou' pela cunolido llarbo>.a da SiiYa, gritou no tnd o da l'O!JU· 
m~nll:. as ~ere horas á ig-rej:l do Ros~rio que serve ];,,;~que l!aranlia a ,·ida do mcslll O coronel, ~ dnn
de matriz, trntor ~e collocar a mc>n. e mais uten- do·lbc o bmço condur.iu·o até certa di<ta11cia da 
eilio> nece;sario; pnrn a eleiçfio, fo~·lhc obstoolo o c:~>ncercad~: Ao nocoque sabe lambem por \'er que 
ingre~.."a na me~m:l matriz, dizendo-lhe nesta aqucH() suMdegado cercou a ca<:l do.coroneJ Jos.ô 
occa. Sl30 1\0dolpho de Arrada lleltrõo, 5enhor ·UO I c .. vale:nltC Ferraz de Azevedo, ·Substuuto do p re
en:;:enho Bento Velho, que a!li se .?ehav~ com sidente da me.-n, deitou D portn l'rineipal abaixo, e 
outr·o; susto·nwndo o cerco c1ue ua camnra nada \ a rotub da mesma a gollJeS tle machado , varej ou 
peectsava por<jue desde a nwdt·ug.nda achava-se a e:t~~ a pretexto de eucontrar o livro de acta> da 
organizada a m~.sn parocltial, e que qu:mtlo o par-~ elck5o, e uiio eneonLrnndo o dito livro, diS>era elle 
tido C<>Mcrmdor suhisse fiz:e<>e o rne>mo : Ao subdele<>ado que havia de enconlral·o ain~a que 
terceiro •iU~ é rerdade ter a camar;, mu11idpa! fosse no

0
infer:no: Ao ~~imo que ê veruade que esse 

transferido suas se5sües para a casa dita <i rua Im· subdele,.ado levou o desalino ao [IQUto de andar a 
per!"l- defmnl.e da igreja do Rosario, cujo sitio cercnr c~o~enhos com a for~ polici~l , em !Jrocura 
llo~ para o pateo da nwtriz. p er tencente então ao do livro da~ nelas que estava em podei' <la mesa 
tua]or. 1\bnoel. Cavalcante de Alb?-ctuerque Sã, p~rochial, dizendo qne e:'a solidario nos SCU$ actos 
em VJsta do cer~o. PO:>to na eàitlcto que servi.> tO<lo o p~rtido liber,•l, inclusi ve os seus chel~s : Ao 
de_ eam~ lnunlclp~l, e istO sabe pela. razão decitno primeiro que sa.be p or ser publico e no 
a~Ima d1ta de nagnetl~ tem~o ~er el!~ teste- tor·.o que M dito juiz munlcipnl Dr. ~icoláo Ro
munha procur;Jdor rntermo da camar3 municipal, dri"ues da Cunha Lima n:io em estranho os planos 
A.o _qn~rto di•se que ;:;tbe ~o r verque o_iuíz de _paz ten~JJro~os, pois que ell~ anda~a pelas mas á. fr ente 
ma•s vok•~o desta parocb•~.- Paulll~o. Dt~$ FerrClT:l, de p~ssc't~L>s, com prn•o arm~do, dondo YJ\"as e 
:~comp:nll,;do do corpo ei Cl t<lral. dtrrg1r-~m..,e para I P!'altcanuo ;~ctos ascintosos ; e que ellc testemunha 
a matriz, no dta dous do mez de Ag-osto, P•)las i() \"tu un uma passeia ta o O r. Pedro da Cunha Beltrão 
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· fiiLer nm di<cutso no qual dizia-queelle m'lllt<eia a 
fort;a ,.umcrica lfu partido conserw.dDr, desra {re· 
guczia, 'Cisto a q~mli{twçiio set• toda ron$8f't>(U[ora, 
mas que elle a=lluxva aos liberaes o emprego 
dos 11wi{)s il/egaes. afim iW partido liberal desta 
(re~:;ia tu"ül perder ael<liçào ; ao !2.• ,disse que 
FrancJseo de tal, conlJGcido por FraacJsro Relo' 
joeiro, disse a elle testemunha que hovia tomado 
os PB!)<:iS, ou bolelins do Maeid rc~~ctor ~pro
prletario da ldéa GanSCN!adora, e qut: esta\·a arre
pendido de niio o ter esbordoado, porqll•l conside
rava ser grande desaforo-guablr~ de baixo andar 
distribuindo ll<~J>Cis contra liboracs; ao !3. • que 
sabe que a casa d& orações do cngenllo ~mpo
AIIl~re , é decente, espaçosa, annexa :i casa de \'i· 
veuoa e ao mesmo tempo Jella separada e i ndcpen
dente porque tem entrada e sabida sem preeisar de 
entrar nem sal! ir pelo inlerior d~ mesma c~sa de ví
vendq, cuja 1;1osa de orações tem a !ll'ecisa capacidade 
para ncl!3 se fa2er uma eleiçiio como 3 que se proce
deu; e que lhe coustaqu<l na ml,sma casa. do ornvões 
t.em ceJcorado o Yignrio padre Antonio Pinto de 
Abreu, eone:;o João Seraplõo da Crllz, e outros 
pndL·es, e lh.c consta mais que na occa;;iüo que se 
proeodia á cleir.ão de que se tr~tn on di la casa de 
oraçües, o proinowr publico . desta comarca Dr. 
Geroncío Dias d~ Arruda Falcão. encontr~ra com 
diversos moradores do·engenho Càcimb:iS, o outros 
lo:;arcs, que lhe dis~ram terem ido Yotar na 
eleiç:io 9:ue re procedia na casa de orações do en
genno Campo-Alegre; ao u .• finalmente, disse 
que snbe •I ue Cotando a policia Jlrepar~da com ca
JX)ng~s 11arn obstar n in•.talla~iio e reunião do 
colle:rio eleitor~! nes~ eidude, que elle teste:nunha 
eonsid~ra o unico legitimo, rellnir~m-se os elei
tores na capdla do enf(cnho Que I modos dcola fre
~:uezln, e nell~ procedeu -se ó eleiç5o de tle
putodo> gerncs c provinciacs. E como nnda 
tMis disse Mm lhe sendo perguntado e sendo lido 
c ochalldo-o conforme, mnndoo1 o juiz este lavrar 
g,ue a~.~ignou com a testelnllllh3, e o juslitlc:mle. 
Eu, Bellarnuno dos Santos Bolcilo Filho, cseriviio 
escrevi.- Magalhães. Capihili11o Feneira Capi>n. 
Antonio FC!Teil'll. de Magalloãcs . · 

Certilicu qne o justilicante disse q1tc n:io tinha 
mais te;;temunhas a 11rodnzir. DOu fé.-Yie10nn, 
:lO de Xovembro de t~7S.-O cseri\·ão, Bell4rn•ino 

· dos Saltlos Do leão FiUw. 

COXCJ. USÀO. 

E logo no mesmo din, tnez, ~ano, faço conclusos 
estes ~utos ao jLtiz de dir<Jito doutor João Bernardo 
de ?rlrognlhiíes. Eu Jlellarmino dos Santos Balcão 
Filhq~ Cscrh-ão, e~crcv·i. 

COXCLUSOS. 

lul~:o por sentençn justificados os autos d:t petição 
Inicial em virtude dos depoimentos <te n. a ti. para 
produzir os seus devidos elfeitos. Pagas ás coa las 
pelo jusli fi cante, a quem mando se entregue os 
JH'OtJrios autos independente de traslado para 
delles fazer o uso que lhe convier. - Cidade da 
Vlctoria, 30 de No'l'"embro de 1878.-JoàO Berwlrtk! 
4-e ~fagalltães. 

D.~TA. 

E logo no mesmo dia, mez e anuo pelo juiz de 
direito doutor João Bernardo de Magalhães me foi 
d:ldo estes autos com n sentençn retro_ Eu BeiJar
miao dos Santos Bolciio Filho, escrivão, escre\' L 

Certifico que intimei 30 jnstificaniC Antonio Fer
reira de Albuquerque Mello, e a elle fi:r. entrega 
dos presentes aut.r.;_- Victoria, 30 de :-fovrmbro 
de illi8.- Bella,-mi110 dos Sa.11tos Bolcàq Fillw. 
escrivã.o. 

GOYA .. ~NA, X. i. 

1878. 
Juizo do eivel. 

Autuaçiio de uma potiçiio 3 requerimento do 
presid~ute e membros dn j unia paroehlal c eleitores 
iles~ freguez la de Nossa seub.ora do Uosario de 
Goyann3, p~rao fim que na n1esma se declara. 

Annodon:ISCimento de No5SO SeoborJcsus Cbristo 
do mil oitocentos setenta e oito, aos cinco dias do 
mcz dn Agosto do dito anuo. ne.<ta cidade de Goyan
n3, da provincia de Pernambuco, em meu carlorio, 
autuo 3. peliçiio que se regue. 

Do que Oz esta autuação. Eu, Joaquim José da 
Costo. Leite·, escrivão, o escrevi. 

Illm. Sr. Dr. juiz municipal.-Dizem os abaixo 
~ssígnados presidente e membros da j 11ntn Jlnro
cbi~l e eleitores dest~ freguezin de Nossa S<lnhora 
do Hozario de Goyaun~, <tue wndo-lhes sido l'cd:•do 
JlCio tlOiicíit o inrm~sso nn il;reja m~Lriz ootde dcYia 
funcciou~r hoj~: pelns 10 horas do 1lia, a mesma 
junl., para o llm de proceder a eleição de eleitores 
~cracs, dizendo o coonm"udnnte da força policial 
tenente Juviniouo de Albrrqu~rqoc, que tinha or
dem expressa dll dcle~ado de policia par:~ uão dci
xor nfli penetf'r pesso:l al~nma 'ia OpJlOsição, vcc.ru 
proteslnr·vernnlc Y. S. cont_ra estes netos de in
qualitieavcl e estupendo prcpotencin dos cnergu
meno~ n;:cnles dn !lOiicia. Oulr()situ constando nos 
mesmo$ ;,Jmi:Xo nssiguados, e nõo podendo deixar 
de ser nssim, que n urna em ltne 110 din da iustril
loção dn niesmn jun~, foram gunroL1dos o livro das 
açlas e mais papeis concernentes· nos seus lralln· 
lltos, fechada aquell~ urna cúm qu~tro chaves das 
qnaes uma foi entre;\"ue ao _presidente do junta 
m3jor Lu~ero Col'rêa de Ohveln, outra M me
sar io Anton•o Ferreir:\ de Agni:~r e jlnalmente a ler
ceirn ~o me~rio niojor losé Cor~~ de Oliveira An
drode, lic.11Hlo n quart.~ em mão do mesa rio Manoel 
PaulLno d:l CunbnGou,·ên, toi violada e delta reti
rados os referidos papeis,porquanto a letra cxpress:t 
dn lei. uma novo junta irre~ularmentc fmta se 
achn funcclollnod" na <litn mntri2, o que uüo llO
derinm suc<-'!der sem que essn urna fosse nbertn 
~e.ru c ~ompnrecimeuto do llresidenta e m~is mem
bro:; clavicularios, por isse requerem n V. S. que 
nuo SÓ tnOilUe tOJOOt !JO r termo O prOtCSIO ncirrm 
rueocioundo, como rnand~r. que nomeados peritos 
se proceda immediatnmente uma vistoria n~ rer!l
rida urna 11:1ra o fim de ser verificada n nob~ao 
mencionada. 

Nest.es termos pedem os supplicantes que, tomado 
o protesto por termo, se _proceda n ~is~or_i~ reque
rida, sati!feitns ns !ormaltdndes d3leo, mttmados os 
interessados. 

Goyannn, S de Agoslo de i8í8.- O presidente, 
Ludgero Corr~a da Oliveira Araujo.-Antonlo Fer
reira de Aguiar, mesario.-losé Corrêa. de Oliveira 
Andrade Junior, mesario. - Josó llernnrdino de 
lllorMs, mcsa.rlo- -Manoel Vieir~ Bernardes Ju
nior.-Io5o Carvalho de !l!esqulla Cam:ora. - Be
nennuto Pinheiro de l!endonça. - Francisco 
Guedes do Espirito. Snnto.- Estevão Carvalho da 
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Sil-r~.-Dr. Romão de Olh·eir;, .Audrade.-AJfon>o r~ e pÓrtm1to que l\ou~esse o mesmo presldem.e· 
JoSé d f\ Albuquerrroe M'oreir.:í.-José CorrU-1 d~ Oli- de m:mdar rrauque.1r-lhc a entrada da igrcia, r es
'\"l!ir.> Andrad(•.-Joaquim Jorge Fi:;nei'rn da Silva. pondcn-lhc o presidente, Sr. João PaUIJnO ~ 
Joiío Gomes de Souza.-~fnnoel dos S~ntos L<.·~J. - Cnnba. 64rrct.o, que não conse.ntia na entrada e 
Dr .. Ludo.Jfico Conr•do de Olivcirn. - Lt1iz Cnval- tão pouco ua alludida vistoria, uma vez que se 
etintc M'AIIJuqu~rqueSouza. estava procedendo no recolllimento ~as ccdulas na 

D. i A. tome-se por termo o [lrote~to c J'roc~- ditá urna e não poder ser inter rompido esse. pro · 
da-se :i vi~torin requerida para o que uomciv pe- cesso; em visto. 'desta recusa e declaraçiio o mesmo 
ritos o~ prlistns Joiio Lieio Bor~cs e Herculnno de Dr. juiz municipal dei:x:ou de; .proccd•·r â v iswri a . 
S:í, Qllc prc~tnr.'iv jurant~nto ; Ol~rci> n• a ltorn• do l'CfJl!Crida e ordenou 3 .mim escrivão, q ue hou
din do hoje. Goynnno, 5 de Agooto do l$ill.-Si- Ycssc de certincar quanto acabava de occorrer, 
qu~ira . dando por finda a dili:;eneia, c par~ con>tat. pa~sei 

M'nnd3do de iolima<;.iio l'"ra o que nhnixo se o pr~scutJ do que tudo dou fé. 
d.-clara. Ci<l;odu de Govnnna,. 5 de A:;OSlO de l87i:l.- O 

O Dr. Adolpho Siquei•·a Co\'nl~nnte, j niz muni- cscri,·ão, Joaqul111 Josida C03ta Leite, 
cip~l n csl., eid,de d~ Goyanna e seu termo por Termo de j1llltnda . 
SU~ :lfasestade O hll)JCrildOr C Consel !Jo a <JilCJU 
Dons guarde, etc. Aos vitHe c trcs d ias do mez de ~ovembro de · 

llian ,lo aos olflei~es tl.e justiça n quem este fôr mil oi tocouto:~s seteu~~. e. oito ·ncst~ cid~de de 
~prcsen\3do, intlo flOr mim nssi:;uRdo, que en1 seu ~oymmn om meu c.~rtorto JUnto nestes autos a pc
cumprimento c n rc~uerimcnto d:l j 1una pnro- t•çao qne ~c $cç-uc. De _que fiz ~s~e termo. E.u Joa
c lti~l e mais eleitores desta fre ;;nczin, se dirijam <J.Uill\ Jose d~ Costa L~1to, e>er1vno o escteV<. · 
:i igreja m:ltriz onde achn funccionando uma noYn 1 Sr. juiz municipal. Diz o Dr. Bellormtno Co1'· 
junto. porochi:tl, nhi intimem os mr.mllms desta I r:,~ . de Oliveira Andra.de que, temlo r~·quel"ido na 
pnra ás duas horas da t:~rde do <l ia de hoje, frnn- qualidude de eleitor com outros cidadãos t:tmbem 
quearem o urna respec!.tvn, allm de nella sn )n·o- eleitores dest(l parochi;>, uma Yistoria n:t u~n~ que 
ceder uma Yistoria no sentido de severi!le~r se foi sen·iu na eleição primaria qne teve logar na matriz, 
viol:tdn c ~hertas ns rech~dur:ts on empre{l~dos no dio S de Agosto ddste anuo, acontece f!O.C esta 
outros qua<.'Slluer meios de vinlenr.i:ts, qne )JOr vislori:~ não s~ elrectuou e po~ isso requer a 
<rentur:t ~e poss~m descobcir. Cumpram. Y. S. que se digne mandar entreger-lbe os :~.utos 

Cidade de Goynnna, 5 de Agosto do 18i8. Eu e mais d~umentos independente de traslado, pag~ 
Jonquitn José <1:1 Costa Leite, escr ivão escrevi. as respecttvas cust:ts.-Nestes terll)OS. P .. defert· 

Certillco <{Ue indo n~ igreja da matriz desta mento.- E. R. M.-0 advogado, ~Nilo R. íU1randa. 
cidade, nbl cumpri o mandado retro. intimando -Venha n~~ n!JIOs, 6\Jyann~, . 3 de Novembro 
n junta qM o.hi ftmceionn, pnrn 0 fim quo no de i878.- Stquctra. 
mesmo mnnd~do se contém e ~hi vni declnrado Termo de conclusão. 
pel~ junta composta de !lento llandeirn· de Albu
querque, .lulião No~ueirn de Carv~lho, Monoel 
Pauliuo da Cunha Darreto e Joilo Pao.lino da Co.· 
nha Barreto, (I UC se d~ram ~r entendido. como 
é ,-erd~de dt>u lé. Goy~nna, b de Agosto dé 1878. 
-o ollicinl do juizo, Jailb Tfi()tna:: de .Aquino. 

Desta. • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 8:$000 
Cer tifico, que, tendo o Dr. juiz municipal. 

Aos vinte e ·tres dias do mez de Novembro de 
mil oitocentos seten ta e oito, ·nesta cidade de 
Goyanua, etn meu enrtorio, faço es_tes autos con
clusos ao Dr. juiz municipal Adolpho Siqueira 
Cavalean.te .-De que fiz este termo.- Eu, Jo:tquim 
Jos~ da Costa Leite, escrirJo, o escrevi. 

Con.clllSOs . 

Entre:rae-se, indepen dente de tr:~ ;l ado, )Xlgas as 
custa~ pelos supplicantes. - Goyannn, ~a de No
v~mbro de ! 871!.-Siqueim. 

GOY AJ.'{NA, N, 2. 

Adolpbo Sirtueir~ C:>vole:mti , acompanhado dé 
ruim e~cri1'ào de seu cargo, e mais o otllcial de 
justiça deste juizo João Thomaz. de Aquiuo e os 
per itos nomeados, officiaes de marclDeiro Joiio Li
cio Borges c Húrculano <lc Sá, se dirirido ás doze 
horas do d ia d <: hoje :i matriz dcstn cidade, ondP. se 
est:tva proce•hmdo á eleioão para der1 utados ~ ;ossem
b!Ca gcrnl, foi dcelarndo ao m esmo doutor jui% mu-
n·c· nl pcl• ,.. 11 d 1 "as d• 1· · Illm. Sr. Dr,-. juiz municipaL - O Dr. Bcllorm!no 1 'P· • " .,uar a c Jrn~ " 1' 0 lCJa que Corrcia<leOiiveJtaAudrnJ.e[Jrecisaque V.S. monde 
se achava post:llla na port.1 cen tral ela dita ig-r~ja. 0 t~lteliiiio Costa LMe dar por certidão'l>erbo ad t>er· 
que por ordem do Sr , delegado <le DOiicla el'a vc: 
dada a entrada, pelo que o Dr. j uiz municipal liumo wordo protesto que fez o supp!icnnle com 
mnndou uma das ditas pro~as ao presidente da os .de·~~is eleitores desta parocbia eont1·a a eleiçiio 
m esa parochial avi:;ar que all i se a"-ltava e (tMria pnmat ta qu~ teve Jogar na roatr1z no dia ii de 
entrar. para proceder. con forme ha\·ia sido inti- Agosto rlocoJ rente auno,o qualscae~alanr.adoe~ 
mndo ~ntes ltelo mencionado oftlcial João Thomn seu l.1no de notas,. tu tlo em termo que f•p fe_ . 
de Aqui no ao m esmo presidente e m esarios , 3 uma e a~sm1-~P defenmento_-E. ~ - ~L - Dê·.se, 
vistorin a requerimento do J>residentc c mesa rios 

1 

Go~mna, 1 de Agosto de i8t8 .- S"}um ·a. 
da primitiva mestt organiza a, e vindo en tão atê Eu tabei!Ulo abaixo assigoado certifico gue re· 
a J >orta central da igreja, onde se achava a refe- 'I'Cln<!O o livro do notas do carl.\)rio do t~belliao com· 
ri 11. ::ru~rda, o Sr. Joito Paul i no da Cunha Barreto, pnnheiro Joaquim de Mattos Alcantelado Rochedo, 
Q'l e dizia ser o presidente da mesa que e>tava no impedimento no qual me acho fuuceionando, 
funeeiouando, acompanhado de nlgans dos rcs~cc- do mesma tivro 29 ~e :~e lla o termo de protesto· de 
tivo~ mesnr ios, c declarando o n~. jniz moniC•J>~I que faz m~n~o a tJttiç:io supra, e delle é o seu teor 
de viva voz, que ia proceder á m encionada visto· o seguinte:-Termo de proteslo que fazem o presi" 
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dente da junta parochial e mais mesarios desta: digo, conserTado r não seriam admittido5 no dia de hoje 
é mais membros desta, os eleitores e m:Us ciandãos e que seriam expnL<o~ pela força publica neslas 
Tol:lntes residentes na rreguezia de.Nossa Senhora condições; Dllo acredilando enlreta.oto .os proles· 
do Rosario de Goyanna. Aos cinco dias do mez de tanLes conser\f'Sdores neste booto e tendo de seu 
.\ gosto do anno do nascimento ·de Nosso Senhor l:tdo a lei que lhes garante o exercício de seus di
J esus Cbristo de mil oitocent.os setenta e oilo, nesta reilo~ politicos !ornn\ ás dez borns do dia de hoje 
cidade de Goyanna da provincia de Pernambuco.em ã igreja matriz para <L~r principio aos trabalhos 
casa de rcsidencia do juiz municipal Dr. Adolpho ~leil.oraos •. porém ao chegar ,j porta princjpal da 
Siqueira Cavalcante, aonde eu escrivll~ de seu IgreJa untca que se achava aberta e ess~ mesll\2 
~rgo abaixo Msignado vim, abi :ís 2 horns da t:;rde api oiJ:~da de soldados de policia de bayoneta na 
eompareeeram o major Leodeg~rio Cor reia de.Oii- i bocca da arma ~ando á 5113 frente um tenente <J.Uo 
veirá, president.l da junta paroehi~l desta (regue- os commanda1·a, !oram os mesmos protestautes tn· 
zia de Nossa Senhora do Rosario de Goyanna e bem limados por este omelal para nüo entrarem na 
assim os mcsarios Antonio Ferreira de .Aguiar, igreja e allcgando ne.>sa occasião o major Leode
mnjor José Correia de Oliveira Andrade, o os sup- gnrlo que era presidente da junta c vinha ins.
plentes l os6 Bernardino de Moraes, e mais elellores tailar os trarol hos da eleição o mesmo official. res
~~ixo assignados Manoel Vieira Bernardes Junior, pendeu que cumpria a onlew do dele::ado de po· 
Jo~o Carneiro de Mesqaita Camara, nencvenuto licia deste termo Viri3to de Gounia, que lhe ar
Pinheiro de :!llcndonl(ll , Francisco Gu&des do den:ira que não consentisse que o partido con
Espirito Santo, EstevãoCandido da Silva, Dr. Bel- servador e a junta parochial eleita no dia de hoje 
larmino Correia de Oliveira Andrade, Joaquim penetrassem na matriz. Em vista pois dessa nrbt· 
Jorge Figueira da Silva, A.tronro José de Albuquer- trariedade invenci\'el resistencfa opposta pela forca 
que Maranh:lo, Jose Correta de Oliveir~ A ndra<te, publie:t ao exereicio de seus direitos os protestantes · 
João Gomes de Souza, Dr. Luduvico Corrêa de se rctirar':i.m e vieram fazer o presente protesto. 
Oliveira, Luiz Cavalcante de Albuquerque Souza, Mas antes d= c para melhor comprovarem as 
Ant.onio Guedes Gondim Honorat.o da Cunha Rego irregnlaridades praticadas pela parcialidade liberal 
Barros, Josó Ignacio da êunhn Mello a Manoel dos e sun policia requereram ao doutor juiz munidpal 
Sant.os Leal e os cidadãos votantes qualificados ma- neste termo Adulpho de Siqueira Cavalcante, uma 
j or LuduvieoJi'roncisco Cnvdeanti, João Gonr.aiYes vistoria na urnaonde ticaram no lliu douso livro das 
.Bastos, João Lecio Horgcs, Ludgero Uchõa de Gos- netas e mais papeis. Dereridaa petição, nomeados 
mão, e Del miro Guedes do Espirit.o S:tnto, disseram os per itos o intimados os interessados dirigiu-se 
que.n a.fórma da petição apresentada neste j uizo, par:t a matriz o doutor juiz municipal acom~a · · 
l>rotestaram contra os actos da policia e do partido nhado do eseriTiiO Cost:t Leite~ o~ peritos nomeados 
liberal desta freguezia que nilo só impediram a e notific.1dos João Licio Borges e Iiercutuno Ma
elles protestantes de tornarem parte no processo noel de Sá, para o fim de proceder-se á vis
e!D.itoral, que devia no dia de hoje ter Jogar na re- ter ia. Ao approximar-se da poria principal foi 
ferida matriz, como lambem inqueriram de nul· repelliuo pela forca publica tomando-~c saliente 
!idade. o supposto_process~ eleitoral, que r<Jn~ra os o pr~cedimemo de unia i >:Jnta que se achava 
dispostções das lets se est:t fazendo por uma JUnta 1 funec•onando na maLr1z CUJOS membros com o 
irregolarmente eleita na mesma mntri7., ctljos aet.os ·1 delegado de policia, subdelegado e eommm· 
foram os seguintes: Tendo os protesl3ntes na f• ir· ! dante do destaeament.o dito tenente Juvcniano de 
ma da lei convocados pelo 3.• juiz de p~z se rett- Albuquerf[Ue, que dirigiram palavras I!O sen
nido no dia 2 do corrente mez para el e~erem a ·tido de obstar a diligencio e mostrando ~nimo de· 
junta pnrochittl, e!Iectivamante esS:t clciçuo teve liberado de não consentir ; etu· faco di ~ t.o ret irou-se 
lo!!nr sendo el eito )tresidente o m~jor Lenrleg:~río o refer ido jui2, sendo assim obstada a pratie3 do 
eo"rrêa de OliYeira e mesarlos major Josú CorrilJ acto de seu juizo, juridicamenta legal. 
de Olh·eit"a Andrade, Antonio Teixeira de Agu~ar Nossa occasião, verificaram os protest:mtes qú~, . 
conserv:tdores e Bento Bandeir:t de Mello e A!anool em sua ausencia, tinha a p:trcialid:ttle . li~cr.al ar· 
Panliuo de .Gouvêa Barreto, libernes, e supplcntes gnni1.ado uma junta, sem quo fossem preenchidos 
conservadores ~lanool Valcnuor Camillo de .Andra· as rormalidadcs da lei e em v!s:a da resisteneia que 
de, e Josó Bernardino de Moraes, e libcracs Jnlião opposcram ü vistoria, e mes nlO pelo facto de estar 
.Nogueira de Carvalho, e João Paulino da Cutlha Cunccio.rando esta junta e recebendo cedu!as de 
GouvBa Il:lrreto. Terminado esse :teto, depois de votant!!s e tu sua gencrali tlade não qualificados, 
tomarem ~sscnto em seus respectivos lagares os cL>dulas essas que eram r ecolhidas na urna meu
cidadãos eleiiOS, o presidente mandoulavror a acta cionada, concluem com bons run<lamentos que 
desses trabalhos no liuo competente que fofassig· es;a foi ''ialada. 
narla por todos os eleitores " supplentes presentes. ,\.lcim disso, foi notoriamente verificado pelos pro
Entretanto quando ao levantar os trabalhos apresen· testantes que uenlmroa formalitluae da lei guar
tou-se o·Dr. Joaqnin\ Tavares de Mello Dnr reto e re - M.'rO essa junta nos seus t rnbJlhos elaitoraes, umn 
quereuájuotll quo o livro das actas e Juais papeis vez que sem haver motivo pl~usivel, que d~sse 
fossem enee_rrados na.urnn que senTiu {lD.ta acleiçã'?, log~r :i organizaçiio de uma no v~ junto, islo fizeram 
sendo derer1d0 o requerimenlll, o pre.~trlr.n tr. cffecu. os bber:les; E mesmo porqu~ os votantes que en
Tamenre encerrou na urna o livro e os papeis, e fec travam Jlàfa a igrcj!l, e?'- grupos arma4os ~e c~cetes 
chando-ncomquatroclmves dasquaes uma !icouem e facas de ponta, nuo tmllam, por sna mator parte 
seu podér, duas em poder dos dons mcsarios con· retirantes victimas da secca, os titulos de sua qun
servadores, e a quarta finalmente em m5o do mesa- lificfiçiio. Ora, em Yistn destes factos, que realmente 
rio liberal Manoel Paulino, l:tcrou a mesma uma impediram que os protestantes exercessem os seus 
pre,'"ando rotulo nas fechadu~ que requisit.ou iln- . dircit.os q~e tornam n~llos. os trab.alhos da cl~ição 
med.intamentc forç.a ]Iara guardai-a e encerrou que se es\á fazendo na IgreJa matrtz, ~em os mes
os seus t rabalhos. Logo apõz: esses factos esl!a- mos protestar para que fiq,uem salvos os seus di
lhou-se ne~ta cidade que a JUDia eleita c o part1do rcitos e patente a ftaude cxJstentc na dita elei~.ão . 

A• 27.-tOliO I. 
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E }ltora constar, 11tandon o jUIZ laYrar cst~ termo 1 nchmn qualificadO$ elc~:ini> ; e hcnt assim com re· 
em que a•siguon com os P._mtest.1nlcs._ Eu,J_oa()t)im lla~ão nos segn!nt~s Srs. ~noel.RaYt!_lnndo da Silvn, 
Jore da Costa L<•• te, tabclbao, o cscre\'1.-!ilqne•ra. Duarte FrAnctsoo dos :Santo>, ·loao Bezerra- da 
-Lcoueg:1rio Co1·rêa de Olil·eira .Aud•·ade, )Jre~ CosL~. Caetano Gome> Pat.l'iota. Jos~ Ferreira de 
sidentc.-.-\.ntonio Ferreira d~ Aguiar, mesario.- l!cllo, Antonio Alves de Gões e !>!ello, Antonio 
Jo3é Col'!'ê>• de Olh·eirn Andrnd~ Junior.-Dr . Fn,nci;;co dos Santos. Joaquim de Queiroz Lima, 
LuduYiC-•-' CtJt-rêa de Oliv~ira.-Jos~ llernnrdiuo de Jio>~ Vicente de Carva!Jlo e José ll~rque$ Bacalháo, 
~for:~e;, mcsnrio. -nr- Bcllarmino Oliveira .-\.n.- . <lllC sahir<llil ~upplentes na ··eferid;; e l ci~ão . s~.~~~ 
dratle.-Jo~o (ion:tcs de Souza.-llene,·enut~ l'l· , termo,.-P. deferinwnro .-E. R . .M.-P~squeira. 
ulleiro de Jlen tlonça.-Paulino Norberto de .Souzll · ~2 de Novembro de i8i8. · 
Pinto.:;-:-, Fr_~~ci~~?. G~e-de: do Esp_ir~t-~ s,1~to,- I Dê. Yl_lla de Po~queirn, 25 de NoYC!l\)J ro de 1878. 
Ludm ltO Fr.~lci~O C:tvalcantL-E>Icvao C:mdtdo -Ferrem:• Leit~ . 
da Si!Ya.-Jouo t;onr,ah·c~ B.1Stos .-Affonso Jos~ J - 1, ' d . d 1 · d 
de AlbU<JUerque 1\raranhi'oo.-.Manoel Vieira Der· oao osst _O!J-10 e Pau a Gomes, _s~tretarto _a 
11nrdes Junior. - Jo~é Corrêa de Oli,·eit·a .-l.n- cnmnra m unmpal de Ctmbres em nr:ude da lct, 
d-nHl~.- Lud~.;ro E>tanisláo üell~n. de Gnsmào.- otc., eu:. 
Antcmio Gucd,·;; Gomlim.- Luiz ea,·alcante de C-"'rlifico que, renndo o~ l ino~, dos qUJ.lCS rrar ~ 
Albuquerque Sooz''- - losó lgnacio ~loreira. - ~ peti~.Jo. em n enhum dclles encoatrei os nome~ 
José lgnacio da Cnnha Rallello. -llonorato da de B~rnttbé Francheu dos·s..mtos. Fr~ncisco Pro
Cuub~ !lego Dn.rro>. - Manoel dos Sautos Le~l.- copio do Valle o de Francisco il.lns de Quctrot 
M~lhi~s !.'in lo de A!>reu.-Joaquíro Jorge Figueil·n. Amaral, que Sflhi!·am eleitores no cleiç.ão que se 
d:~ Si! v a. -I0;io Carneiro de Me&Juil<1 G:tmara .- procedeu no dta cmco. de Agosto proximo p~ssado, 
João Licio J3orge~. Nada mais sc conliu!la em o !Jem OOIDO, encontrei m;:s ~em a remia legal, os 
dito termo de tlroLesto, aqui lielmente lrauscr i[JtO, seguintes Srs.: lfanoel I::mac!o da Silva Azevedo. 

llOl' certidão, do pro>ptio origin:•l do res~cct ivo Joiio Lourelli}O de Mello Cajão, Joaquim Thcnorio 
i\'ro, ao <jual rue rej;orto. Escrevi c a'iSÍ"il~i nesta de Mello, que !~u1bem sabiram c!eitorcs na r eferida 

cidade de Goy:u:a, ao.> 7 tllas do mez lie A~"'!'I.O elei~ão. Certifico, mais, que dos mesmos liYro> não 
de !878. con.stn os -nomes de DU<trte Fr;1ucisco do~ Santos, 

Em tcstet!'lnni>O da vm·cl3de.- O labell mo pu- C:latano Gomes Patriot:l. Antonio Francisco dos 
blico, JoaqtJ.iln José da Costa Leite·. Santos Joaquim de Queiroz Lima e de Jos~ Vi· 

cente de Can·alho Lima Vasconcellos. encontrando 
GOYA.t'i'.XA, N · 3. porém, qna!ilicados, mas sem a renda legal os se· 

lllm. Sr. secretario da c.:uuara municipd de guintes Srs. Manoel Raymundo da Sih'a, João Be· 
Goyanna. zct·ra da Co,ta, Jose Ferreira de Mello, Antonio 
. O Dr. Bellarmino Corre! a du Oliveira Andmde, Alves de ·Góes e )lello o José MarrJues Baca lháo, 

el eitor dest:~ paroehia. precisa, ú bem d:~ N rdude que snhir~msupp!ontes de eleilGr da re!erida eleição 
da eleiçlio primat•i a que se procedeu nn matriz desta de Alagúa de Baixo. E nada mais se continha nos · 
rrr.g-uezia no dia.b<le Ag-ostO dP-~Ie mmo, qne v . s .. mcucio!lados li~-ros, com rcl :~çfio :>o que trata a 
re"endo o Jm·o da ullillla qualíficadio. ~e di!l:nC prescutepetiçiio. Eu, João Possidonio de Paula Gome$, 
certificnr ~~o t·Jd~dão Jos.l so~rê> '>'zz- de J.liran·da, ~ccretar~<!_ da c~m~ra que o es':_rr.vi o ~em f•'--:-P~-~
cteitor leito por atjuellu cl~iç.1o, a~ha -se qualifieaüo quena, - 'de Novembro de iSJS.-Joao Posstdonw 
c qual a sua renda l c~al : tudo em termo CJUC faça de Pa1tla Geme:._ . . . r.;_ - ncconheço a tirmt~ supra por ter della mtetr o co· 

P ede defcrim.;uto. E. H. M.- GoYa an,\. i.l de n.hecimento, c dou r.;. Villa de Pesqueiro, 2i de 
Dezembro de u,;;s_ · · 1 Noren1bro de 1i~_78 . Em_ te~tmnunl1o rl:\ verdade-

Ep nlmixo ai$ig-Mdo ecrtilieo. ~:n vir tude da !!ia G.- O labc.hao publico, .Manoel Marques de Ga!-
lletiç-5o ~ !lJlr~. que, revendo o résp~<iYo livro de · 
iJna l lfic~roo tlt• votantes que ullimnuti!nto ~c (lro
cedcu nc:;!a frc:::u~ia, delle nlío consta. que José 
Soares Val de Miranda. tenha sido qualillcaclo \'O· 
tontc ('Ol' i!Slo p~rochia: Ê o que lenho n c<!rti-ficlll' 
em \'irludc do liv;-tJ ncimo mencionado. no qual 
m e rc.r.orto. - Cidade de Goyann;~, a de Ílez~mlJro 
de i818. - O secretario d., c~ur.~m municitl:ll de 
Goyauua, A n/Qnio Ferreira de ·Aauiar. 

ClllBRES, DOCUMENTO N. :l. ' 
1\lm. Sr . presidente da camara municlpat de 

CimlJrcs.- 0 vi gari o Domingos Lcopoldino da Co~ la 
Espinoza, prcd~.a que V. S. mande qlleo ~~etario 
da rcspectiv" camara em vista <los liY!'OS <la quali·, 
ftC3CiiO da p:troehio de Nossa Senhora de. Conceiçiío 
da Al~gõa de .Boixo, deste munieipio, lhe a,; pryr 
certidão, ,c os cidadãos Barnnllé Frnnci sco dos 
8a11to~ Manoel lg ;meio d:t Silva. AzBvedo, Franeis~o 
Al_ves \lUCiroz Amnrul, Francisco Pro copio do V~Ue, 
Joao Lourenço d~ Mello C:ljão, Joaquim Th~norio de 
Mello e Antoniu Rodrigues de Mello, qnc s:~hiram 
eldtores r.:. eleição, a qne se procedeu em A,.osto 
proximo J:I(I.Ssado nu mencionada J.llU"OChia: ~i: 

OlllliClll\Y, N. 1.. . 

lllm . Sr . presidente da camara municipal. 
O eatlitão Zeferino Gonl)oh•es Lima :; ra nja.. 11 

bem de seus direitos, requi;r :1 V. S. que por s'eu 
respeitavel de>pa~ho mande qnc o respectivo se
creta.rio certiJique ao pé deste, >e o snpplican tc é 
ou não o juiz de lJal. lllD.is votado do i . • districto 
dcst:l villa, no quatriennio Yigenta e se prestou o 
juramento. Ni!Stes t~;rmos: Pede a Y. S. deferimento. 
E. R. M. Villa do Ouricury em i7 de Outubro 
de l878.- Ze{erino Crmcalr;cs de Lima Granja. . 

Como requer. OuricÚry, Sl de Outubro de 1878. 
-Siqueira, presidente interino. 

Di mos Fruncisco da Silva Broga, ser ~elario da 
cnmara municipal desta villa por · .eação da 
mes ma, etc. 
'· C<lrtifieo em virtude do despacho ào llhn. Sr. 

presidente da camara municipal desta villa, exarado 
nn pctiçii.o retro, que o pcticionario C.'lpitão Ze· 
ferino Gonç.alves Lm1a Granja, li o juiz de pu 
mais votado do l ." districto desta v i lia no qun· 
triennio vigente de 1876 a !880, e pmtou jura· 
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· Sessão em 2!~ de Dezembro de !878. 2B 

mento no dia oito de Janeiro de 1877, no paco da 1 2. • Se o Dr. coronel Felippc Rodrigues Coülho, 
camara, estando esta reunida sob a presidencia do f R.odrigo Castor dn Rocha Barros, J osé ~rauoe l Ro
Sr. mojor Joaquim Leonel de Alencar, como consta i d~Ig"Ues Coelho, José Francisco Rodrig-ues Coelho, 
do respectivo livro de juramento á folha> \'inte · Rwardo Pedro da Silva, Francisco José Dclmondes, 
c seis verso, a C!'lü me reporto em meu poder e ar- i João Pereira !\!ugalunis,Bellarmino Diniz Uonteiro 
chivo. 1 Leite, Francisco Noca de Almeida Pedroza, .los~ 

Villa do O:ll'ieury, ~2 de Outubro ii<J lS78.-0 1 Vieira dc Barros, Joiio Mende> do Sih·~, Josó Pe
sceretario da camara, Dimas Fm1<cisco d(t Silva I reira do Valle, Dyonizio N.·evc>.de Oliveira, Januario 
Bral)a. · !osé Olympio, Joii;, (',a,·iolano dn Molla llr~zileiro, 

O"Hl"UR'_. N ~ }lanocl Ferrcir" Lopes de Siqueira c Josê do Rego 
~ " ., • - ~. B~rros fornm qn"lific:~dos cidadãos degivci" ott 

Illm. Sr. presidente da romnra municip:.J. simples -volantes, em qu<~lquer della~; 
O capi!ão Zefh•ino "0ncahe$ Lil!la Granja a bem I 3. • Fin:ilmcnte, se Ilaymuuuo Leonel d~ Alencar 

de seus à irei tos l}OJiilcos -precisa •JUc V". S. mande I e.stá_quallficado" e c,om_q~e r~nda;c no caso de atlJ,I'
certiíicar ao pé dosta i}Ua.ntas. qua.'lifica..:ões dt: -vo- matt\~n! s~: fot elu1Lo )UL~ de 1}..1.Z dc.sttt porochw~ 
tantes tem ha\·iuo nesta villa de iS/6 a esta data parn algum de seus dtstru;.tos. 
os quaes os juizes de paz qÚe as Qres\uiram, e sé j i'l1''' , • , •• •. , 

alguma dellas foiapur~da e qual elb >eja c por "t>~cste.rmcsped~a_'i.~· tlcfer lmC~1lo . E.R)L 
qu~ juiz mnnicip::l, as;im como se estão qnaliJi- -:-0urt?Ur),_11 <l~ No,cmbro de i81 8.-Zcfm mo 
cados {) vip:!rio l'ranciseo Pedro da Silva, o capitiTo Gon~altcs Luna- Gtai~Ja. . 
Apnlonio. Pcdr~ da Sil\'3, _pnrlre José !Jczet·ra l,in", I Como requer. Ouricnry, ia d~ Novembro de 
H~Y!UUJHJO Joso Dõlmond•s, c Francisco de l'aub 1 iS/8.-Siqwnm, presidonte interino. 
Vteu·a de Castro. f 

Nestes termos l Dima8 FrãnciseQ tl\\ Silv<1. Br:::.g~, secreLa.rio da 
camara munidpal desta villo, por nomeação da 

P. a V. S. qu0 se digne mandar o que pedido tem. mesma, etc. 

E. R. ~f. Certifico qne re>endo o livro de li>tas .verae>, 
Ouricury. H · de Setembro de 1878.- ZeP.t'i'w do~ dda&."los (Jlinlilic.odos l)Cb junt~ ]Jarochia1 d~sta 

Gonçalves de Li"'a Gmn;a. • vílla, foramapurndM pela Junta municipal ~s de mil 
O secretario da camara ccrtrllque. I oilo~entos setenta e .~eis, l?~'~•tdid.npclo quarto jui~ 
Ourrcury, !3 de Novembro de i878.-Siqucim, I de toaz 1\farc_os FranCI:',;o E\~n::r~hsta : ~}euc~tc-. 

presidente int€rmo. ~oronel Fehppo Rodnpues -o?lno, Rodrf,o CaotOI 
I Qa Rocha Barros •. Jose }lanoc• Rodn~ues Coelho. 

Dimas Francisco da Silva Braga, secretario da I José Francisco Rodrí~ues Coelho Rícardo Pedro 
camara munkipal desta villa por nomeação da da Siln, Franci>co Jose DelmomÍe>, João Pereira 
mesma, etc. · de Magalhães, Bellarmino Diniz Monteiro Leite, 

Ce1·tifico que revendo o livro de actas da junta · Francisco Noc" de Almeida Pedroz", .TosE Yieir a 
parochial desta freguezia de S. Sebastião de Ou- de Barros, Joüo Mendes da Silva, José Pereira do 
ricury, nelle encontrei ter havido nesta vllla de V81le, Dyonizio Nery de OliYeit·a, Januario J os6 
mil oitocentos setenta e sois a esta daLa duas· qun- Olyutpio , Joõo Coriolano da l\loLt~ Brazilciro, Ma
Iifieações, ~cndo presidida a de mil oitocentos se- uucl Ferrcrm Lopes do Scqtteírn c José do Rego 
tenta e seis pelo ([Uarto juiz de p~z Marco; Francisco -Barros, nU o foram qualHlcados cid~duos eleg i \'Cis e 
Evangelista cada anno vigente ]leio pt•imeiro juiz 1-nem ele:,;tv cls em nenhuma dell;;s . Finalmente, 

· tl.e paz ~pi~o Zefer!no Gonçalves Li'!"a Grnnja, c I Raymunau Leonel de_ Alencar, está quali_llca~~ · 
revendo o ln-ro de listas geraes dos ctclud5os qua- com a renda conhecida de dur.cntos m1l rels 
lificados votantes desta llarochia encontrei somente ' (200~000), e não foi eleito j u iz de Jl~Z destn pa
t~r sido apuraua a qua)ificação proce~ida cm_nul rochia,_para nenhUJ!l de seus d istrictos. Nada mais 
01toeentos setenta e sms, pelo Dr. jmz mumc1pn.l se COniinha em o dito h\•t·o, a lfllC me r eporto, em 
deste termo Luiz Antonio de Andrade, e om ne- meu poder e archiro. 
nbuma dell_as es1ão IJI!Jlificados ~ vignrio Fran~isco Villa de ouricury, i3 do Novembro de 1.878.
Pedro da SJ!_va, capitão _Apoiamo Pedro do .Silva, o secretnrio da e;~mara, Dimas Francisco da Silt'<t 
tenente Jose Bezerra Lms, Raymundo Jose Dcl- Braga 
mondes e Francisco de Paula Vieira de Castro. · 
Nada mais se continha em ditos livros a que me o ·rucc-R.Y N q 
reporto em meu poder e archivo. _ L ' , " - -

Vi!la do Ouricury, 1.3 d~ Novenbro_ de i8i8_.-- Illm. Sr. presidente da camara municiuaL 
O secretano da camara, Dmws Franctsco da Stlm I -
Braga. 1 O eapitilo Zefcrino Gonç:l.!Yes L ima Granja, a bem 

OURICURY, N _ 3. j dos-seus direitos politicos, requer a V. S. que por 
seu rcspeilnvel despacho se digne mandar que 

lllm. Sr . presidente da camara mu!Ueip:I..I. o respcctiYO sccrctario1 certifique ao pé desta o 
_ . _ • _ . _ . ~e~mnte : L • se o archivo desta illustrada camara, 

D;z o ~pttao Zcrer!no. Gonça!':es Lima_ Gtan.tn nas vesperas do dia da.~ eleições q ue se acaba de 
que, a bem de "" u" dir~tos pohttC()S, precis~ que proceder, fôra invadido pela anooridade policial, 
v, S. mande o_ rcspecttvo secret.~fiO certifiOGr ao forç.ando oo me>mo secretario 3 abril-o, apodoran
pe des ta o segmnte: do-se esta autoridade dos objectos do archivo ; i!. • 

t. • Quaes as listas das.juntas parochiaes e qunl qual a autoridade, e objectos assim subtrahidos ; 
o j ui~ de pat q~e. as presidiu, e se forain apurodas \ 3. • íi.nalmente, !e ncsla occas~ão, _fô_ra o resp_ectivo 
pela JUnta rnmucfpal; . 1 secretarw preso e recolhtd•:. a )lrtsao do crime, 1>. 
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Sessão· em '34- de· Dezembro de t8i8. 

. sob que pretexto elketuou n autoridade semelhante 
_ prisão .. - Nestes . termos. · 

· p_ o suppliemte a V. S. que lhe defira na fórrua 
t-eQnericla. 

E.tR- !J .. 

. Oaricnry, l:! de Agosto de 18i8.-Ze(el-il!~ Gon· 
(A·I~es Lima Granja. 

· Como requer . Ouricury, i 2 de .-l.goslÔ de 1878.-
Sequeira, presidente inter ino. · 

Diw.as Francisco d~ Silva Dragn, secretario dn 
camara municipal desta vllla, por nomeac~o d3 
mesm:~ cam~r;t ; etc. ~" · · 

Certineo ao · pr illleiro item que o nrehivo da 
camara, rur:J invadido por au toYidade policial no 
d ia 31 do mez proxiino Iludo, o~ri:;audu-me na 
qualidade de secrel.3rio a abril-o c apoderou-se 
aqilel!a autorid.1de de obJcctos <lo dito nrebivo ; ao 
sc:;!undo itwm á auloriaa.de fôra o delegado de 
pOlicia c.m exercício Domingos Ah·cs de Castro, 
e os ohjcc\os são os·seguin\es: dons lh·ros. sendo 
um da· quaiHieaçio do 1866 a f 868 e outro de nelas, 

· antiquario, j {t substiluido por outro. em. quo se 
lançou as netos p~l~ nova lei de eleição de 1876 
para · cá ; 30 terceiro finalmente fui preso nas ta 

· · occasião é recolhido d. prisão do crime, e presumo 
lllinha prisão o não ter aq uella au toridade encon
trado os livros de guallflcnção de 1876, em dito 

· arcbivo, cuj os me cxJgiu-os, e como bouvess~ cu 
r espondido-lhe que não os entrei;a,-a, visto como 
n~dn tinha a policia com livt os pertencentes a 
·uma cor poraçlio toda independente ; prendeu-me 
e maodou-wc recolller a prisão ref~rlda. 

É o quanto tenho a certi!ic~r em virtude da 
petição retro a seu despacho, á que me reporto em 
.fé do meu cargo. 

Villa do Ourieury, !2 de Agosto ·de i878.- 0 
secrctal'io da camarn, Vlmqs Franci.~ro da SilM 
Bro9a. 

OURICURY, N. 5. 

lllm. Sr. cnrcerc!ro dn c~dl:.' desta villa _ 

OlJRICURY, N. 6 . 

Iilm . Sr. !!.• juiz de paz em exereieio.-'Diz o 
capitão zererino Gonçalves Lima Grnnj3 que, tendo 
no dia 2 do corrente mez o subdelegado de J,lOlicia 
Manoel Ferreira Lopes de Siqueira,: armado, a fren
te de um grupo, lambem armado, veibdo a ontrad~ 
do SUJ;lplcnte e do collegio eleitoral, na ma~riz, -
onde ta o snpl)licante, na qualidade de juiz de paz 
presidente organiz:tr a mesa paroohial, c junta
mente, na casa da caDlaro, com o destacan1ento, 
formado á !rente delta; e organizado (se!íu.ndo 
consta) na mesma malriz, diri gido pelo v1gnrio 
desta freguezia, Francisco Pedro da Silva, uma 
mesa eom oulro pessoal, que o supplicantc consi
dera illejl'al ; requer a V_ 8 _ ~ bem de seus dir ei· 
tos r•oli\Jcos, re digne de mandar ao e;;crivão que 
perante esse juizo serve, que certifique ao .p~ 
destú, q ual o juiz. do paz que orgonizou seme· 
lhante mesa, a qua llfic~t.ão pela gual foi !ei}a 
a chamada no dla 5 par:l elei!;<IO dos elet
tores. 

Ne>tes termos pede o supplicnnte a V_ S. que 
lhe defira. E. R. M. - Ouricury, !2 de Agosto de 
·!878.-Ze{erüw Gonça.I'Des Lima Granja.._ 

Antonio José de ){agalhiics, escrivão do juizo 
de paz deste primeiro districto ; em virtude do 
des[la~ho SllPra, certillco que o · juiz de paz que 
presidiu á org:miza~~o da mes:t p~rocbial foi o 
primeiro juiz de .paz mais Yotado do qwllriennio 
fmdo com os seus respcct.i'l"os eleitores e sli.pplcn
tes ; e q uan to á qnalilicar.iio IJ.Ile serviu para a 
chamadn dos votnntes no dia 5 como pede o s·up· 
plicante t:;noro qu"l fosso ella por t er-se limi
tada as ma1s funcções, tão sómentc at é a or~áni
zncão da mesa parocbi~l . é o qua t~nho n eertllicar
em·fc de meu cargo. - ·Villa do Ouricury; t 3 de 
Agosto de l878. Eu Antonio José de )lagalhões, es
crivão· do juizo de paz deste primeiro · districto 
escrevi. 

OuRJCUD.Y, N. 7. 

Diz Di mas Fmncisco J a Silva Brag~, que a bem 
de. sens direitos políticos precisa IJ.UQ V. S. lhe cer
lifique no pé deste a horn em que foi' o supplicantc 
·prC$0 no din uous do correniC, e a em que roi posto 
em lil>cnhde oo dia ein~o do m esmo corrente mez •. 
1utlo de modo IJUC fn~a fé. -

Ulm _ Sr __ O capitão Ze!erino Gonçalves Liínn 
Grooja, querendo r~present~r contra o procédi- . 
menta arbitrario do .delegado. em exercício Domin
gos Alves de Castro, requer aos se-~u!ntes elellores: 
\IT~>fessor 1'ele5phoro Lopes de S1queira, tenente
r.oronel Di mas Lopes de Siqueira, Manoel Ribeiro 
Granja, cnJ.liHo Francisco Galdino de .Aroujo, Di-

Nesteg termo~ · 

Pede n V. S. deferinlcnto 

E . R. M. 
Ouricurv, t~ de . .\.ga~to de lSiS, - Dimos .Pran

cisoo da Sll~:a Braga. 

Lourenço Justin i ano de Souza, carcercim dn callan 
de$t:l v ill3 po1• nome:~r~o do chefe de J>Olicia de.;ta 
província, ete. - r.erlifico qne u Jlelieion:trio fl•r:. 
(>resó ~ retolbido i• cndea dMa villa no di3 2 l1o 
corrente dns onze para >S doze bor:is da noite e · 

., posto cal liiJ~r.ladc no dia ;; do dito mezdas nove 
paro dez boras do din, tudo por ordem ,-erb~l do 
delegndo't!e polici~ em exercício Dominl:O Alves dé 
('.:~strn. F.' o que tenho n cerlilicar em r.; do meu 
eargo .-Villa de Ouricury, a de Agosto de 18i8 ' -o can:eroiro, wurcnro Jusriniano de SoM::a _ 

. mns Frane>sco da Sil\'3 Drag~. o cidadão Jonquim 
Salvador de Sant'Anna, Elias Gomes de Souza, que 
lhe declarem ao pé deste, cada um por sua vez, 
AA d,, facto, nas vesperl!S d:u; eleições, quo se acabam 
de fazer pnra eld10res. foram as casas de SS; SS _ 
v·arejada~, e sob que pretexto, e.>ta autoridade Ines 
intimava a ordem de abrirem suas ]'ortas, qua.l o 
'm~do por que se houve em sen proceder e ~e fi· 
na! mente era acompanhado de uma escoua, fazen
do em cada uma ~-a appal'lltosornO\'imenwárrcnte
da cas:~, impondo p3ra gue sovre; tnssem a seme
lhante m:mcjo; permitltndo VV- ss. usar do snas 
dcclaraçl)es, 

~estes termos. 1Jedc o· Sllllplicnntc quo Jbe dccla-
~m.oque pedido tem. E. n: X. . _ 

· Ouricury, 12 de Agosto de 1878.-Ze{eriM Gon· 
!)llves Li•ma Granja. · · · · 
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Declaro cm.abono da verdade, que no dia 3:1 de I empregados, sem mais rormalidode -algum3, ac.on· 
Jnlho proximo findo foi a minha c:~.sa posl.~ em tecendo ler sido esta noss:~ casn; al~ru desla vez, 
cerco. o var~jada pelo delegado em c.xercicio Dom in· . vanijada ainda duas vezes, nos dons diaJ; immedialos 
_gos Alves de Castro, em occasião em que me achava ao primeiro, i~orando o motivo gue de11 Jogar a 
ausenle, forç.ando·se minha mulher a abrir gavetas t al desali.no, V1sto não nos ter s ido mtiruado as for· 
e bahús, etc., ignorando o fim de sen1elbante pro- malidades do estylo. • 
eedimento. Quanto, por.cm, ao numero de prnçns Ouricury U de.Agosto de i878.-Eii4,s G<miesk 
que ncompanhou o d1to . dele:; tido, consta 9.ue Souza. ' 
foram dez.-Ouricury, H de Agosto de 1878.- Te-
(espiloro Lopes de_ Sig1l8ira. . Em abono da verdade decl~ro que no dia 3l de 

Referindo-mo 0 decl3r.~•"'o do professOr Teles· Julho ultimnmentefindo,ante·vespera da elei~o á 
"" que se procedeu nesta paroçhia para eleilores 

phoro Lopes de Siqueira: Declaro, em ~bono da geroes, foi minha casa cercada pelo tlelegado de 
nrdade, que, igll<ll procedimento teve o delegado policia supplente em exercício D~mingos Al>es de 

. de policia em exercicio Domingos Ah·es de Cristro Castro, van!Jando todos os quartos, bahú~, gavetas 
em minha ea~~ traumdo ·me rig-orosamente quando das mesns, ero. sem forma!idadu alguma, e semde
obrigava-me a abrir desde o primeiro bahú ã ·UI· clarar-me sob que preterto ou fundamcniO assim 
·tima gnvetn de mc~a e· armario ;' a razão de scmo · procedia, fina lmente vinha aeompnnbndo por ·doze 
lhantc despotismo, não deixou vêr aquella auto· praças do corpo de .policia dos que se achavain.es· 
ridade, o numero de praças que não fói menos de dez. taeionndos nesta villa, todos nrmados de sab~e• i 
-Ouncur)', t~ de Agosto de 1878.-Diruas Lopes de carabinas, e o inspeetor de quarLeirio na·vnnindo 
Siqueira. · · : . José Dçlmondes. depois do que mandou-mei'ecolher 

Declaro por amor á verdade que igual compor · 
.·lamento te,·e o delc~n<lo de policia em exercicio 
Domin'gos Alves de Castro, quando no dia trinta e 
um· cercou minha casa e despoticamente varejou·n 
sem dal' n razlio de tal procc<limento.-Ouricury, 

' i~ de Agost.o de 1.878.-J!aM~I Ribeiro Grcmja . . 
' : Decl aro em abono dn verdade que o Sr. delegado 
de policia de qu_e !ttz menção :~ pellção retro, no 
dia :li de Julbo uHimo veiu á porta de minba loja 
acomptmhado por umD. e~oolta cujo numero ignoro, 
e impõz-me n ordem de olio vender polvora e 
armas durante o movimento da eleição, e que 
. para maior segurança, conduzia a poh·ora e as 
armas, podendo eu lacrar a polvora solta e tomar 
em assento as armas e polvora e que tudo me. res
t imiria depois, o que assim lez logo que findou 
a eleíção.-Ourieury, 1.! de. Agosto de t878.-
looquitl~ Salrxukir de Sant'..:iHM. . 

Dce laro em abono da verd.~de que o deiegndo 
supplento em e~ercicio Domingos ~7.Jrio l\lves 
de Castro, no d1â 31. de Julho v"rBJOU n mmhn 
ensn · sem mais formalidade da lei tem pôs to á 
frente da casa oito ou. dez soldados de pQlicin, e 
no dia 2 de. Ago$to tornou· a varejar a~o_mp.~nbailo 
do . subdelegado supplenle em exercJciO Manoel 
L?pes de Siqueira, o i!!_speetor . e mais 4ous indi · 
v1dnos, e nestn occasJao varejOU as cat:us e ga
vetas, não me dizendo o. que procurava, e eu com 
a maior calma·tuslo supportei, en tendendo eu qu e a 
cau~a cri!. ser eu liberal e eleitor do ter~o deste 
collegio;.-Ouricur y, :1~ de Agosto de !878.--,Fron· 
cisco Galdino de Araujo. 

. Declaro em abono da verdade, que no din L.' do 
corrente m ez de Agosto chegando en e outros ele i· 
tores, que fomos convocados para o col!cgio, nestn 
villa e aboletando-nos em uma cas:J; que se achava 
deshabitadn, -foi tarde ·da noite nos.<a casa ce.rQ'!da 
cotn .gran de alar ido de tinidos de armas e panca· 
das pelas portas, tendo nos conservado em si
lencio atü amanhecer ·o dia, abl'indo·so as por
t as, · vimos á frente deli:IS o delc!f.ldo ·de policia 
eu1 uercieio Domingos Ce%ar i o A1ves de castro, 
o subdelegado Manoel Ferreira Lopes. de Siqueira, 
o ins\)eetõr de q uarteiriio ~ymundo lo~ ·\. Del mon
des e di!Terentes praç;Js, CUJO numero Ignoro por 
JIUO ter contado-as e. pelo dito delegadofoi.varejadn 
noss.~ casa com aigurrias d3s pr:i<:as e os referidos 

ao porão da cade-ia desta v illa, ach:utdO-me já. re· 
colhido Tol!ou o d~legado sc:.uuda vez a .n\inlla 
e~s.1 acomp3'nbado do inspector e impoz a minha 
mulber a entregar· lhe o livro de actas do eleições, 

· em vista <leste procedimento .presumo ter side> 
minha cnsa cercado c varcjnda á p1·ocura de li· 
vros de qualificações de votnntes. · 

Póde Y. S. fazer desta minha declara~o o u~o 
que lbii aprou~er. · . 

Yilla do Ouricury, 12.dc, Agosto de 18i8.-Dimas 
Franc~co da Silva Magi . . 

OUIUCURY, N. 8 . 

Recebi tios Srs. capit<lo Ziifirino Gonçalves Lima 
Gronja e Dim~s Francisco da Si11'a Braga, ·a qnan· 
tia de ~S0001 fmportancia de c.~rteragem de.sua 
prL<ão, á oraem do delegado de policia, Domingos 
Alves de Castro. 

Cadê:!. do Our ieury,- li de AgosLo de 1.878.-
0 carcereiro, Lourenço I ustô11ía•w de Sct<.:a. 

OURICURY; N. 9. 

Recebi do SI'. Dimas Fra.ncisco da s: r'~·a Braga 
a. quantia de 2;$000, iruportancia da carceragem 
·de _sua {lrts.io, â ordem do delegado de policia, 
Domingos Alves deC3stro. . 
. ('...,dêa do Ourieury, t.' de Agosto de i878:._ 
O carcereiro, Louren~ l u.tiniano âe Souza. 

. Todos esles documentos csta\"am deddamcnte 
legalisados. 

o Sr. Jlresidente dá para n ordem do dia ~6· de 
Dezembro o seguinte : . 

Votação do parecer da ;J.• cowmissão de inqu~ 
rito sobre a eleição de S.Wta C.1lllnrin:t.. · . 
· Idem dá!. • coinmis5no .Obre as clei.,ões das pa. 

roobias da !'enlln, do Barracão, e ouiras da pro
vincia da Bahia. 

As !Il;.lterins.desigaai:ts para o dia ~L 
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PIIESID.E:\"CU DO SH. l'REDERfCO DE .-\.L:\!EIDA (i. 0 vice· 
presidel<t<). _ 

SUl!.}I},.RIU.-:-An:t:biE:t;"Tl.:.-Parm:.:lr da eom.rn.ls;;:ia tic !ll;,tinba 
e ::r.tc'n.l.-llt-t..l:u'€~u.-cnobl Do Dr.A.-Vút.a1;ioo!lo pat'Cecr da 
3.a. commb~ilo de IIHJUCrilo ~hrc a clci~~o d~ Santa Cuthn· 
ri.n.:~..-Dis:.-tm!>l'ío e ;<ppm>:J.~:lo du {J3r(lc~r da 2."" commh:sio 
de i:J.QLI.CI'ilo j:.Ullrc a eü~i('::io do. D3liia,-Strr:nhs :l n_IlOr e 

~~1~~~~~~:~~rs:~~l~~f.;!~~;~ t;fr~C::: t~;~~~~~M!~~;;~~~ 
minislcriill.~Dist.u~os do~> St~. I'te~id.,nlc elo cQn.se[ho e 
Allclrad.e Pinlo .-Xa,·c;:l.\_ão 3 n.p•.H C!:Jtrc o PJ.r:'J. o Cray
C!lU:l..-Diseunl) ~~ rt-Qucrunetl~o do S:'. Bu:1rquc de )i.l.eetlo. 
-O!o:!'c_rY;u;:i\lll::) S;. pre~idenl~ tlo CollMlho.- 'Vola~ão.
fl.~a.d.&r..1,.~5o nll ~1UJ.J.r_,, do CX~rclto.-DiScl!f"SO e t'C·[Uerunento 
J.o Sr. Fcro.audo V:r:oJ:"~c.-Votllç.ão. 

A':; 11 horas da manhã ac!1am-se preseates os 
SP>. Frederico de Almeid~. Ces.1rio Alvim, Horta 
·de Araujo, A,\touio de Siqu.eiru, Alves de Ar~ujo, 
!lygino da Siiva, A urofiano Mnpll1~es , Mello 
Franco, Paula Pessoa, Jose Caetano, Le~o Yelloso, 
Ilddomo d~ Ar~ujo, Buldo, Tavares de ~rello, Ma
noel Carlos, Li~úl'ato BarrGso, Joaquim Serr:J, 
1.\ibeiro de Menezes, JosG Mariano, Louren~o de 
A!h11quarque , Tavares Belfort , Sinval, França 
Carvalho, Almeida Couto, Prado Pimentel, AJl'on~o 
Celso, Sonaa Car~·aiho, Scraphieo, Macedo, Franco 
de Sá, Joaquim Breves, Eiperidião, Bezerra Coval
~<luti, Galdmu, ~rariauo du Silva, Espludola, Joilo 
Bri;:ldo, ~!auoel de :Magnl hães, Bulhões , Souza 
Andrade, A.zambuja Meirclles, Barão da Estancia, 
Camargo, Za~ru:, .Pompeu, Fidelis Botelho. 

Comparecer:>w, depois dn chamada, os Srs. Thoo· ~ 
domíro Pereir~, Flore$, Malheiros, Epnminond:'s 
de )fello. Bl'ltrão, Jos6 Basson, lroreira l3ranl11o, 
Freiras, Francisco Sodrc, Costa Ribeiro, Vil'iMo de 
Medeiros, Silveira :'>lar\ins, Lima Duarte, Fclieio 
dos Santos, Buarque de ~hcedo e Fern~ndo Ozorio. 

Compareceram, depois deabert3 a sessfia, os Srs. 
Souza Lima, Baptista Pereira, Franklin Doria, Pe· 
dro Luiz, Ruy Barboza, ~ionte, Andrade Pinto, 
;Bariio de Yill:< Bella, Lafaycttc, Prisco Paraizo, Ser· 
gio de Castro, Marcolino ~loura, Ctmdiào de Oli· 
veirn, Florenclo de Ahreu, Freitas Coutinho, le
ronymo Sodr<, Diana, _!dronso Pennn, Luiz Filippc 
e Dantas. 

Faltaram com participar.ão os Srs. Fabio Reis e 
Theodoreto Souto, e sem ella o• Srs. A!meidn Bur· 
bosa, Burros Pimentel, Bezerra de llenezes, Carlos 
Affonso, Couto Magalhães, Frederico r.ego, Marli· 
nho Campos, Jgnacio Martins, Souto, Theophilo 
Ottoni c Visconde de Prados. 

ü Sn. L ' SECnET.uuo dá conta do seg-uinte 

Ac\.as •ln~ eleiçõe; prímarüls das parochi~s da 
Conceil)iio da Uanga e Nossa S enhora ilos Remedios 
de Peripcry, da província de Piau.hy.-A' !..• com
mbão de inqucrito. 

Officio,; : 

Do ministro lia agricultura, pedindo d esignaçJo 
de dia e hora para apresentar o relato rio da repar
tição a seu cargo.-Designou-se o dia ~7 pelas ~ 
lloi:':ls da t:lrde. 

Do mínistr.o do imperío, de 26 de Dezembro de 
1878, pedindo de-.<igna~5o de dia c bora para a lei· 

luru do relator i o da repartição a Reu carg-o. -De . 
signou-se o dia 31 do corrente á i hora da tarde. 

Do mini5tro dos nc~ocios e-strang eiros, d~ ~6 de 
Dezembro de i878 peuinllo dia e hora para apre
>entul' e ler o relntorio da reparti~o a seu cargo. 
-Designou ·>e o dia 27 do correu te a :1 hora da 
tarde. 

Do ministro da justiça, de 26 de DezembrG de 
1878, llcdindo desiP."naçiio de dia e hora para a lei· 
lura tlo relutm·io <la r~partição a s eu cargo.-De· 
signou-5e o dia ~7 á l l./2 hora d a tarde. 

Do pre>ideute da província das A!agôns de ;; de 
Fevereiro .lle i$78 remettendo· um 0xemp!ar de 
collec<;ào das leis promulgadas pela assemhléa pro
vincial, naquelle anno.--A' archivar. 

Do Visconde da Prados, presí dente da provineià 
do Rio de Janelro,de !8 de J\laio de 1878, remettendo 
um exemplar da eollccyão das leis e netos pro
mulgados na proviucia no an no d e iSi7 .-A' ar
cllivar. 

ReÍ]uerimento da camara municipal du cidade 
de Itapeteniug:t, de S. Paulo, represantando. sobre 
a neees~idade de ser prolongada a via ferrea Soro· 
cabana ile>dú o Ilacneta.-a até a mar gem direita do 
Rio Parauapanema . -A' commis~ão de obras pu· 
!.dicas. 

E lida, p11sta em dh;:cus~o e ~pprovnd;\: a ~P.guinte 

REDACÇ.:i:O. 

Reducção do projccio n. a 21~ de 1877. 
A as>embléa geral resoh·e : 
Art. i. " E' autorisado o e-overno paro conceder 

ao Dr. Ped,·o Americo de F1gueiredo e Mello, lente 
Je historia das artes, esthetica e areheologia ila 

· atademia das bellas artes, dezoito mezes de lioon • 
ca com ordenado para tratar de sua saude onde 
lhe con;-ier. 

Art. 2 ." Fie a m revogadas as disposições etn 
contr~rio . 

Sala das cmumissões em 23 de Dezembro d~ 
iSiS. -Joal]ltin~ Ser ta. -Ruy Barbosa . 

Lê-se r. •ni a imprimir o seguinte 

PARECER DA COMMISSÃO DE MARINHA E 
GUERRA.. 

A eommissão de marinha e guerra, tendo exa
minado a proposta do governo que fixa as forcas de 
terra para o anno financeiro de· 1879 a 1880, ó de pa· 
recer que scjo. convertida no seguinte projecto de 
lei: 

Acr escente· se no lagar comp~;tente: 

A assembléa geral decreta : 

Arts. L 0 , 2. • c 3.• (Siio os da prcposta). . 
Sala das commissões em 26 de Dezewbro .de !Si8. 

- MarCillino Moura.-Viriato d.t Medeiros. 
A proposta do goyerno é a seguint~ : 

Art. L• As forças de terra para o anno finan· 
ceiro de 1Si9 a !~ consru~o : 

§ L • Dos officiae< das ditierentes elas~s d o qua
dro do exercito. 
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~ 2. o De t5.000 praças de pretem circumslancias 
ordinnrias, e de 30.000 em circu mstancias extraor
dinarias. Estas forças ser:io comj>letadtls n~ fórma 
~ lei n. o 2556 de :!6 de Setembro de tSiL 

§ 3. o Das companhias de depo.;;ito· e de avrendi.zes 
artilheiros, niio excedendo de l.OOO praçns. 

Art. 2. • O premio r. ara os volunia.rios >crá de 
W05QOO, c para os engajados de MO~OO, pago em 
tres prestações, sendo o dos segundos proporcional 
ao wmpo pelo qual de no'Vo se en gajarem, nos 
termos do art. :!. • da lei n. • !!6:23 ele l.3 ue setembro 
de l873. · 

§ i . • Os -voluntarios pereeber:õo, em quanto forem 
pra~.u de pret, mnis uma grnlifieaç:io ignlll á me
tade do soldo de pl'imeira IJr.1ç.1, conforma a arma 
em · que servirem ; os engajados perlleberão mais 

. !liDa ::-ralificação igual ao soldo de primeirn praça, 
c tambem segundo n arma em que servirem. 

§ 2. • Quando forem escusos do ~ervi.co se lhes 
concederá nas eolonias miliUlrcs ou de' nocionncs 
um prazo de terras de 108.900 metros quadrados. 

~ 3. o A importa.ncia da contribuição peeuniari~, 
de que trata o art. i. •, ~i. • n. o 7 da lei de 26 d e 
Setembro de i87.!., scrã de i:OOOI5000. 

Art. 3. • Ficam revogadas as disl>OSições em con-
trario: . . 

Palacio do Rio de Janeiro em i 8 de Dezt>ml~ro de 
i 878. - .lllarquez do Herva.! . 

ORDEAI DO DIA. 

E L!>JÇÃO DB S.~N'fA CATH.UUN.L 

Entra·em votação · e 6 approvado o parecer ela 3.• 
·comnussão de inquerito rcconbcc.endo deputados 
pela prov incia de Santa Catllarina o coronel J olio 
de Souza Mello e Alvbn- e conselheiro Joilo Silveira 
de Souza, independente da fnl tn dn authentiea do 
collegio da L:lguna . · 

O Sn. PnESroEI.-rE declnra deputados pela provin· 
cia de Santa CaUwrina os senhores aeima nomeados. 
Aeh~ndo-sc na s:~la iUlllledinta os Srs . .llello e 

Alvim, Silveira de Sout.1, Rodrigues Junior, 
Meira e Vascon cellos, .Arng~o e lteli<J, Manoel ?edro, 
Monool Eustaqu io, Corr.Oa Rnlx'llo !l Sigismundo, 
o Sr. prcsideute convida os Srs. 3. o c ~-' ~e
cret.1rios para rccebal-os. 

Os mesmos senhores entr~1n no snlão, prestnm 
jtll'amcntn c tomam asseDio. 

ELElç\iES DA B.\Hl.\ . 

Entr~ em discussão e ~ approvado o ptrecer da 
:!. • col)lmissão de inquerito sobre as eleições da pro
-vlncia da Bahia, propondo : 
· Que seja approvada a eleiç:1o feita na igreja ma· 

triz da parocbia d:1 Penha ; 
Que seja apprGvadn n eleiç.ão feita na enpclla da 

Piedade, filial da freguez ia de Nossa Senhora do 
Livramento do Barracão; . 

Que seja approvada n eleição feita na matriz da 
paroehin de Santô Antonio de Alagoinhas; 

Que sejn approvada a eiêição íeit:l na matriz da 
vilh de lt:lparic:>.; _ . . 

Que seja ~pprovàda a eleição presidida pelo ~-o 
ju.iz de- pu da íreguezia dos Humildes, Joao Fer-
reira da Silva. . 

Entra ' em i.• discussõ.o c é rejeiUldo o projec\0 
n . l.Sii de i 877 nul<lrisando o g-overno a C()llceder 
a Jonquim ~lartins Corr<la privilegio por 90 :>.nnos 
para est.,beleccr scrrnrins a vapor e nrmazeos fine" 
tunntes :nn bohio do Rio de Janeiro. 

F AOnlC.\ DE SOD.\ AnTIHCUI .. 

Entra em L • discussão c é rejei tado o 11roJ~e10 
n. i tiS aut.oris:mdo o governo a conceder tlrl\'ile
gio por 15 aunos a C:u-los Agostinho L:lpQrr iêrc, 
para monta.r no lnlllCrio uma fabrica de roõ:t ar
tificial. 

~OLES DllPOL.\niS.\001\Eõ . 

Entra em L • diséuss.õo e é rejeitado o ptojecto 
n. 206 approvando os decretos <1ue concederam 
privilegio pur lO annos a Georgo Loclnnché 11ara 
il!troduzir no Imperioo novo 11rocc;so de f:ilirica
çao do < fole• depolamadores • . c poro o gerador 
de electrici ela de dyrw.micn. 

MA.CHlNA P.All.-\ PEriFUl\AI\ Tt:~~El~. 

Entn em . L, diseussã~ e é rejeitado o projecto 
n. ~OS de :Ul77. approvando o decreto que concedeu 
privileg ioJJor tO annos ~ I ob n Dickicsen Drowton 
par:. intro uzir no lmperio a machillil de sua in·. 
v enção parn pcr farnr tnnneis ole estradas de ferro. 

l l ODJFICAÇÂO iiJTN'lSTEF.IA[,. 

Entram no samo os Srs. presidente do conselho 
c ministro dn marinha e n~cut>aw o~ respectivos· 
logares. · 

O SR. Pn:ts ll>R:O:TE DO Co:<SR! .HO :-!'eco a palavr~. 
O Sn. PnESIDE~"''E :-Tem a palavra o Sr . presi

dente do cons~lho. 

O Sr. Cau88.als_ão de. Sinimbú ( presi· 
dente do ccnselho) :- :sr. p resrdente, d e conlnrmi
dlldc com as pralteas pulamentares cst.1belecidas e 
no•sos preccdent.es, venho dcelarar á camnra do$ 
Srs. deputados as causas da alteração qne aenba de 
soffl'er o pess.oal do ministeric. 

Sabe V. Ex. que d'cntrc os cidadãos encar
regados da ndminist.raç:"io M 11:'v'l'incios, al~un; 
foram eleitos pora dcsempenlmre:n o honroso man
dato de representante da nação, tendo por isto de 
deixar " nd01inistração para su recolherem:\ cõrte. 

Em consequencia deste íacro, o minl~terio en
t.endeu que dcvla:prover as província~, cujos pre
sidentes fizessem parte da representação nacional. 
Diante de um período t;;o longo de oito mezes de 
ses~o parlamentar1 pareceu ao governo que não 
era conveniente de1xar as p rovincias entregues á 
administrações pro visarias, interinas, e pois, devia 
nomear substitutos a esses cidadãos . 

Este principio sustentado por quasi tlldo o mi
nisterio encontrou todavia divergencin da parte de 
um dos nossos collcg~s. 

O honrado Sr. ex-ministro da marinha e.ntendell 
que· primeiramente a regra não deveria ser abso
luta, c em segundo Iog--..r que excepçlio se de'l'eria 
íuer em t:avor da província do Rio de Janeiro. 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, qUP. o nobre Sr .• 
Visconde de Prados, sendo presidente . da pro
víncia do Rio de Janeiro, foi eleito deputàdo 
pela de Mina~. e recebeu desta augusta eamara 
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o man<iato de $CU pmidente. !revia por ' eon-. 
~neneia, apresentar-se á eamara para exercer o 
cargo que lhe fõra confiado ('Apoiados). Era, 
por1anto, preciso dar-lhe um snecessor, na confor· 
midade do principio em que linhnmos assentado . . 

o· nosso hOnrado collega dll m3rinba entendeu, 
porém, que :i vista dos serviços prest~dos por esse 
honrado administrador, e dos ~!anos que tinha con
eebido para proseguir na pr esrdencía daquella pro
Tin~ia, não era eonvenitmte in terromper sua ad
niinistrnr.ão, c, as;;lm, queria que nós abríssemos. 
nmn excepção, l~zendo com que a administração 
da provinci:o do Rio de Janeiro rosse entregue a 
um Tiee-presidente. 

Não pe.nsaram por este modo os outros membros 
do gabmeto e d'ahi resultou uma di\'ergencia entre 
nós. Es!orcP.í-mP. para que o nosso hOnrado eot
lega dn marinha desistisse :la sua opinião, estando 
nós promptos a dar ao nobre Sr. VIsconde de 
Prados !Qdos os testemunhos de nosso apreço pelo 
seu caracter, pelos serviços que prestou. O hon
rado Sr. e-x-ministro da marinha pcroeverou Dl 
sua divergencia1 e a levou a tal ponto que Ce:t dlsto 
questão de sahiaa do m.inisterio. 

Por maior que fosse o nosso desejo de condes
cender, não em licito infringir nm3 .regn de 
administração que tínhamos traça®, e que enten
díamos· ser muito con'l'eniente :1os interesses do 
Estado (Apoiados}. 

A$ províncias, Sr. presidente, devem ser gover
nad:IS por p residentes; O$ vice-prl)$identes são 
administradores de carncter in terino, e apenas 
devem supprlr >agas momentaneas (apoiados ;) e 
diante de um periodo de oito mezes não era hei to, 
não podíamos de ixar entregar uma provinci~ a 
um:~ a·dministrot.ão por si mesmo fraca . Esta foi a · 
unica razi\0 que nos dernoveu n propôr 3 demissão 
do nob_re Sr. Visconde de Pro dos. 

O meu collega, porem, nüo esteve por isto; in· 
sistiu, e 110! maiores esfors:os que empregassemos 
pnra o afastar do sua opim~o, nlio o conseguimos; 
fui por tanto obrigndo o levar perante·a Corôa, com 
grande pezar meu. e dos metl!l callegas, o pedido 
su.a exoneraç;Io. . 

Declaro á cam~ra, para ser justo, que esta c:wne
raçiío só foi aceita depois de rcconhecldll a insls
tenein com rrue era fei ta. 

Feito isto, Sr . p residente, neeessario era com
pletar o mmislerio, c en llio dir igi-me para este um il. um cavalheiro meu conbccido llo muitos 
annos que t~nto no parlamento, como n:~ nd•ninistra
ção, tinha já exhib•do pro\-,s •le grande mereci
mento, e cujo e~raeter é uma nova. garantia de sin
ceridade com que o ministerio deseja realizar a 
mi,;süo que lhe é confiada (Apoi<ldos} , 

Devo d~clarar que o nc\U:Il Sr. ministro da ma
rlnha, o nobre deputado pela Bahia, o Sr. João 
Ferreira de Moura, inspirando-se no sent imento ele 
verd~d~iro patriotismo accedon no meu convite, e 
sem a miuim:l reserva conhecendo o programma 
ministerlal ac!Jn-se identi1lC3do com o ministerio, 
como se dellc ti\·esse feito parte, desde o dia da 
sua or~:misação. O programma, pois, do gabinete 
não >;o.ffre alteração com o preenchimento da vaq-a 
que_ se deu c a entrada do oobre deputado pela 
Bab1a, que se acbn presente. 

Eis, Sr. presidente, os .motivos da modüicaciio 
que·sotrrcu o ministerio actual. • 

Doste incidente sómente renrle para os minis-···.' 
tros que fiC:Im, o· pcs:tr de se vereiD privados da 
valiosa coodju-ração de um companheiro, que· · 
lanto se dl.stíngniu pelo zelo e ded ica')ão com q ue· 
se votou aos interesses do Es<ado . 

O Sr. Andrade Pinto : - Sr. presidellte: 
pouco acrescent:trei ao que disse o nobre prcsi
d~nte do conselho, nem venho conLeStal-o . No tn
tuito de poupar tempo :i eamara dos Srs. de pulados, 
lerei a eart1 por m1m dirigid~ a S. Ex., expondG 
os factos e as razões pelas quaes insisti por minha' 
demissão: · 

• Exm. Sr. conselheiro Cansan~ão de SinÍmbú. 
presidente do conselho de rnini~Lros. -N"ao me foi 
possivel, P)>r mais que de5!!jasse obetleeer a V. Ex.,; 
alterar as 1déns que formc1 e que á \'. Ex .· tenllo. 
exposto com lc~ldade a respeito da projectadu de· 
missão do Sr. Visconde de Prados. 

• Na presidencia da província do Rio dé Ianelro 
tem sido o honrado Viseonde fiel interprete do 
nosso pensamento, quanto ao plnno de adminis· 
tração ~ue póde salvar o paiz, salvando o seu era
dito. ~em desattender aos serviços esscnciaes, 
eortou elle por todas as despezas que não têm 
razão de ser em uma província indindada, e este 
sen procedimento não foi. em caso algum, ·m3-
reado pelo espírito de partido. . . 

• Do contentamento da provineia do Rio de Ja
neiro com seu dignl> administrador ho toes pro.-as 
que, segundo o systema representativo, devem ter· 
g rande peso em nosso nnimo. Todos os memlmn 
do senado, da eamnra temperaria e da asseillbléa 
provincial, representantes da província do Rio de 

· r~~J-eiro, que p~rte~cem á mesma eorrimunbão po, 
hlt~a do miDister!O, testemunham publicamente 
satisfação pelo modo por 911e o honrado ViscóJld!! . 
tem desemjlcnhado a mtssão que Ih~ demos, n 
fazem ' 'otos pela continuação da sua presidenci3. 
Accresce que, no seio da assemblêa provincial, os 
adversarios políticos do minis terio prestaram, n o 
terr~no administrativo, homenagem 3 illustração 
c honestidade do nosso delegooo, e lhe deram, no 
orçamento, provas do conftança pessoaL 

• Nada justifica, ~ois, a demissão de um presi
dente em tacs condtções, nem ruesmo o facto de 
~e demittirem todos os outros que têm de vir para 
suas camaras como m embros da rcpre..-:entação na-

. cional. Sem discutir, se I! ou nuo eonvenicnto 
esse plano do governo quanto aos demais presi- · 
dentes, nno posso comprehender a opport11nidade 
de sua appllcação á província do 1\io d~ Janeiro, 
onde nossos m3is not11vcis estadistas de uma e 
outra po!itic., nunro ensaiar:un sanJelhante plano. · 
Jú, em eonversa, lembrei a Y. Ex. as preslden
clas dos Srs. Ytscondc de Sepetibn C' Visoonde do 
Bom-Retiro, pot' longos annos, com as intermp- · 
ções parlamentares e em époc:1s de sessão dupla. 
_ • Conscguintemente perlllitta-me.V. Ex. IJU~ in~ 
sísla em lhe pedir que proponha a S. M. o Im
perador a minha exoneração. V. Ex. approvar:i 
seguramente a dellboraçiio que tomo de não 
comparec~r ao oJ,espacho ímperi_al, desde que niio 
pusso nl3ts eontmuar a ser m1nistro; · 
A~adecenilo a v. Ex. a eonr.ançà qtie em mim 

depos11ou ao eonvidar-mc para o ministerio, sinto · 
niio ter podido corresponder ás esperanças de 
V. Ex., !Jlas sabe V. Ex. que de min!Ja ,Jiort~ 
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~mpregn·e· i o~ esfor~os para aromponha·IÔ sem I reproducti.vas, ·mu_ it.os abusos .. se Mm· comm. éttido 
quebra de d1 gnidnde e com o melhor desejo de no Brazil e em outros muilos paizes. · 
acertar. · · . . ·. . _ . - . · _Acredito, senhores, que a despez~ de que se. trata 

'!Sou co~ dtsltne~ consrdeqçao; de V. Ex. pod!J ser d~ van'!lgem, porque ·vm proporcwnat 
anugo. respe1tador, erutdo e obrtgado.-Edu<~rdo sabida mUlto nuus faeU e prompta aos productos 
de Alldrode P!nto. S. C., ~l de Dezembro de i87S. • da provincü do Pará; mas não sei se essa neces· 

VozBs :-Yüito bem muito bem. . sida~J,e é de tal natureza e tão urgente, s e es~e be· 
' . nefiew é de tal ordem que devamos desde p de-

. UH Sa. _DEPDT.~Do :-Prestou . .murto b0111 s • eretal·o, á vista dessa proposta. que confesso, como 
vrços (.Apomdos). · br2zileiro, contri~tou-me prorundamente. 

O Sn. ANDR.~oE Pr~"ro :- Nõo preciso dar mais Não nos illudamos, senlwres; confesso que 
explicações. Sajo do ministerio -por esta diver- nunca _vi o meu paiz em semelhante .situação 
genciã·que me parece importante'· (.4.poiados). financerr~. . . . . . . . . _ 

Sô tenho agora a fazer duas declarações, uma A este mfehz parltdo hbe.ra~esta, porasSI!l} di-
talvez:' pare~:a ociosa; a outra, julgo·a necessaria. 7.et', \'O~~da a des~a9ada mrssao de lançar tributos 

S ].da · b' d d d J. ' sobre o povo brazlleiro . 
. o 1 no com ? ga me~ e"· e. anerro, CO!f· Lembro-me de que já.em 1.868 fomos nós , c eU: 

. srdero-mc, até mmha ret!rnda, mtmramentc res- não pouco contribui para isso , que lançámos esses 
ponsavcl por todos os seus a c tos... impostos de guerra que se tornaram em impostos 

'VOZES:- ){uito bem, muito bem. permanentes; e vejo hoje que teremos, qua~i que 
. O Sn .. Axounn PINTO , _ • • • que defendo e forr.osamente, de votar ainda vinle mil contos de 

defenderei. (Muito beJn, muito bem.) impostos sobra o povo brazileiro . · · 
E assim digr~ Sr. presidente,- porque ·as medidas 

Esta declaração é ociosa· para os quo me eonhe- propostas pelo Sr. ministro da fazenda, em cujo 
cem ( apoiados), mas- deYo"a ao paiz. (Muito bem.) caracter e aptidão muito confio, serão S\lfficieutes 

A outra declaração é simplesmente: eu apaio o apenas para que possamos res~atar uma parte da 
ministerio. . nossa di;-ida nacloa:~l, mM não bastariio, ainda 

Vozcs:-Muito bem! muito bem I assim; _para cobrir esse d~fü;il, e muito menos para 
' •. que pos>amas tnmbom contrahir novos empresti, 

:UVEGAç.:>:o A VAFOR ENTUE O PA.TÚ E CATENN.L 

Entra em 3 .' discussão oprojecto n. :171 de!877 
~utorisando o gC\verno a sufl,·encionar a compa
nhia geral. transatlant!ca franceza, ou outra que 
melhores condições offereccr para o serviço de 
navegação a vapor entre C'ayennn e a capitul do 
Pará_. · 

O Sr. Rua.rque de ltlaeedo: - Sr. ptQ· 
~idente, depois da leitma da proposta ·cio Sr. mi· 
nistro da fazenda, todo o accrescimo de despeza 
nos deve assustar (Apoiados). 

Creio que a provineia do Pará mereP.e o favor 
que se solicito ne~t~ projeeto. Realmente subven
cionar a navegação entre Cayenna e a capital do 
Pará cn\ direitura, é o me; mo que subvencionar 
uma linb.a de communicuções entre o Pará e a 
Europa. 

Sei, Sr. presidente, que a provincia do. Pará' é 
uma das poucas do Imperio que tem mais seguro o 
seu futuro. porque é datruellas que, contendo um 
crescido numero de productos naturaes todos de 
exportáção, não exige braços na mes ma proporção 
para a sua industria. 

Mas, senhores, . na situação em que se acha o 
thesouro nacional, quando vemos que um deficit 
de vinte lll<l contos tem de .ser supprido, apenas 
para que possnmos equilibrar a r eceita ordinaria 
do Estado; quando s:.oomos, senhores, que além 
desta somma teremos de despender necessaria· 
mente cêrca de vinte mil contos rom os serviços 
extraordinarios q ue foram decretados e que tem 
de ser attendidos por -eredifos especiaes, entendo 
qne sómeute as despezas conhecid~me.nte rcpro_
ductivns e aquellas absolutamente tndtSpensavc!S 
podem ser votadas por esta casa. 

Senbores, não nos esqueçamos que; com rela~Jío 
ao que vou dizer, não me refiro sú no nosso puiz, 
n historia nos mostra que, a pretexto de despezas 

A. ~.-TOliiO I. 

mos afim de pagar os serviras que !êm de ser pro· 
vi dos por creditas especiaes. 

Assim digo; e posso di1.el-o frane~mente , tisto 
que t~mbem francamemc apoio o gabinete." ao passo 
que o nobre ministro da fazenda pede a reducção 
cta for~a armad:l, _como medida economica, veJo o 
nobre ministro da guerra declarar-nos no seu rela· 
torio, que isso é quasi absolutam.ente impossiv~. _ 

·Ora, senhores, se uma dt spcza desta ordem nuo 
pódc ser reduzida pela co:marn, onde i remos pro
curar recrrrsos parn cobrir um de(u:;it de orça· 
mento de vinte mil conws 1 

Bmbora de alguma fórma m e tenha desviado 
do os;umpto em discussão, rodas · estas conside
rarões servem para que n camara eomprehenda 
qu'e não nos acliamos conveni~nte~;uenle esdare
ci dos para dar um voto consciencioso sobre este 
projecto, embora nos pareça d.c n tili dade. . 

Podia neste momento ped1r ao nolJrc pre~1den~e 
do eonsellio que emittisse a sua opinião sob&·c o 
assumpto ; mas Qóde bem acou tc.car que, tendo· 
se apresentado a diseu·s~ão aste f?l'Ojoolo q!lasi 
quo de sorprezn, S. E:<. n;JO te11ha amda examma
do perfeitamente n qne~tílo, e neste .ca.>~ eu le~
brnria que fosse o prüJecto devolvido a comnl!S· 
são de orçmneuto, nlim de que elb, en tendendo-se 

-com o governo, nos diwl se ~eha conveniente a 
despllZa . .. 

o Sn. ZX~tA :-0 melhor é rejeitar j ã o projecto. 
O Sn . Bu.\nQUE DE MAc~o_o:-Xão se póde sem 

escl3recimenlo algum r eJetLar wn prOJeeto que 
tudo f.u; crer que é uma despezn reproductiva. 

O Sn. Z.UI.\ dó um aparte._ 
O Su. BuAnQUE DF.: ~[ACEDO :- Perdoe-me Y. Ex., 

uão me julgo competen te para votar este projeeto; 
e no caso de duvida, votarei a favor, porque, re· 
pilo, tudo nos ra~ crer que é uma de~peza tepro
ductiva ; e sinto que não se a c bem ainda com as
sento na casa os representantes da p rovíncia do 
Pari, porque elles que melhor conhecem essa 
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proviucin,poderiam cliwr-nos qll41 o bencncio qu e 
este projecto lhe vai pre~tar. 

Port.lnto, niio m <' achando dc\"iolanlente escla re
cido, vou requerer que o projccto \"olle de novo á 
commissão de orçamento (Apoiados). 

E' lido, apoiado e posto em discussão o ~eguintc 

Rcquerimcllto. 

R~quciro que seja o projecto n . ii:l devolvido á 
commissl\o de orçamento para sobre clle cmiLtir o 
seu p:~rc~er.- B uariJ!le de ,lfacedo . 

O Sa. PnE;mE.,-rE oo oo:-.=uo:-Pcço a pala n a. 
O Sn. PntHOE~-rn :-'l'cm a palavr;~ o Sr. pre

sidente do cons~lllo. 

quadro do exercito, mas não serviu-se des.:~ ou!Ó: 
ris:u;llo, a qu~r, portanto, caducou. . · 

I.endo o parecer opresenl:ldo, \'cjo que por cine& 
vezes, ~ me não falha a mcmoria, foi o preten
dente suJeito n exame de sanidade: tres vezes aqui 
na côrte e duns na Bahia, e os pareceres são di
vergentes ~ 

Em lodo o cn~o, Sr. p1·esidente, parece-me que 
não devemos ter pressa em votar agora cst~ pro
jecto. Como decl:u·ei, nfio o im)luguo ; faço ~penas 
a considera~o que em principio fiz: de que o 
Sr. ministro da guerra annunciou á camara n apr& · 
•~ntnç-Jo de um projecto do r eorgan isaçlío do cxcr· 
Cito . 

O Sn. l'n ;\:<CIS.:O Sonni; :-)las isto não prejudica. 
O projccto é raeult:ltiYo, não é imperativG. Se o go-

0 Sr. Preside11te do Coa!lelbo :-D~sde Yenlo não ltnizer, deixa de usar da autorisacão ; 
qu e V . E :<. me t o ncede a j)alnvra, Sr. presi- no C.1So contrario, n s:>r:í delta. 
dente, declaro que aceito o requerim ento do nobre O Sn. FEl.\:< ANDO Ozon ro : -Segundo me CO!lsln, 
dcput~do por Pernr.mbuoo p3ra quo o projecto seja nem mesmo hn vaga no quadro, e neste c~so, se o 
remettido ú l•ommíssão d<J orçamento. preten dente tosse readmittido, seria como aggre-

No rcalidnd~. n<io tenho coilhecimcnto deste g-ado. · · 
projccto. Se o th esse, poder i~ desde j ;i emiítir Assim, J!Oi>, como disse, sem iiUJlUgn~r esta pre
opinião sobrç clle. lias entendo que em casos Le11ção a exem[IIO do pedido que fez o nobre J~pu
taes c sempre com·emente crue scja n1 OU\"idus as lado por Pern~ml>uC?, a respeito da subven~o <I 
lJOhrad:ts l'Qmmisstíes. Este·ser:i lllCU p.orecor . uma companb1a fluytal , nc!10.t:unbnn~ convemcntf! 

. . . . . , que o p•·escnte prOJ ecto va a connms..,;Jo de ma· 
OSR. &AnQUB o~; !IL,c:~:oo.-Aenbo de _ser mfor- rmbn c guer ra J):lra que dê 0 seu parecer. A pe

m:ldo por all!';_ns _parnens~ q~e é_ um projeet? '\:!tal 11uen a demora que bajn niio prej ndical'à o prcton
par:t su~ pro1·mc•a. ~as 11:10 >C dtz nesse proJeeto_ o dente, c então poderá offerecer-se a oecasião de se 
qMnl~rn d~ ~ub,·el?-ça_o. Ao menos por esta razao lhe fazer j usllca. 
dercna !r a comnussao. . . · _ 

P t t 
. " d É h do, apOiado, posto em diwussuo c approvado os o n v o os o requcnmento, " approva o. 0 seguinte · 

nEADl!ISSÃO :XO Qu.\IJUll DO EX'El\CITO. 

Entra em L ' discussão o projecto n . 1~9 de 
i 8í7, autorisando o "overnu a t rnnsfcr ir )Iara o 
quadro dos cffectivos do exercito o cirurgiüo-mór 
de brigada Dr . Antonio lo>•} da Pouscea L~sa. 

O Sr. Fer.;ando O:~:orio:-Sr. presidente, 
não venho combater a pretenç:'"tO que tem o Sr . Dr . 
Lessn, de >altar paro o quadro do exercito; mas, 
scgu.ndo todos nós a~m ouvimo;, o relatorio do 
actual Sr. ministro da guerra d<>cl3ra-nos que ~crá 
opportuuaD\ente presente á cam~1·a um tJrojecto de 
r eo:i an isaç:io do exercito, c assim, como esta prc
t Cili(UO entende muito de perto com o-assumptv 
de que se tratn, sou de opiniiio CJUO este tJrojeeto 
vá de novo :i commis~ão p~ra dar seu parecer. 

0 Sn. B APTISTA PEREIRA :-0 )Jrojecto Ó OCi OSO. 0 
que nellc se pretende j :í está re~oll·ido por um 
decreto de Junho de lS69. 

O Sn. F'Ea:<.B"DO Ozonw : - Perdão; ainda não 
está rcsol,·ido. 

Ral]!lel"imento. 

. Hequciro que o rn-ojeclo \'a :i commissiiol de mu
rmha e guerr~ para dar o seu. parecer .-Fernando 
Q;;or in. 

Est:nt.lil• a ma teria da ordem do dia, o· Sr . pre
sidente d:i para ordem do dia :!7 : 

t.• discussiio dlls projccros de l 87i : 
N. !00 mondaurl<' cont., r para a promolc;5o " 

tem)Jo tle embarque em paquetes e t r:msportcs. 
X. 127 rclnth·o ú acção rcsciw ria. 

2.' discu~s5o do J'r••jcctu n. Hll relativo :i Ol'~a 
uisa,>.o tlc S<JCicda · es anon ynms. 

PRESIDE:<CIA DO s n . FD.EDBRICO DE ALlttl.ll.\ (!. ' VÍCC· 

p>·esirknts) . O Sn. B.\ YriSTA P E!lEIRA : - A resol ução que se 
discute agora tem smn~.nle por fim es tabelecer , por 
umn medida lotrislath.-a~ uma prereroueia entre sU)OL\ lU O.- F.xPEPI~"" ·-O• n !>l 00 uu .. _ Prcnt:~.oçúcs ba 
dons pareceres uiYergentes das j untas m edicas d~ arm•d•.-Ob•e"'~úes e reqccrimonto do Sr. !lf:>.lh ciro• --
D!lhia c Õ3. eOrt~. Acc.ãa re:s<:tsorh..- Dlscurso do Sr. Modhoiros. - Dl&eurso d.o 

O Sn. FnA~CI!!-CO Soon~:-0 projccto autorisa. ~~~;;~~f~0e ~:c,Lu:l~t.;;-~~g~y~~c~ont:~u:~~=~~~~r;,-
o govc,rno; é racul~tivo. LC,ib Velloso c ministra du., lUStl~J..-Requorim~uto de adia-

o Sn. B APT!SH PERErnA :-0 governo já está · meoto . · 

auton sado. j A's U horas do. manhã feita a chamada acham-se 
O Sn. F.ll.l\li"A.~DO OzonJo :-Essa autorisação de 

1 
presentes os Srs. Frederico de· Almeida, Cesarlo 

qne V. Ex. falia, era annua. O governo foi dil Ai vim, Horta de Araujo, Alves de Araujo, Auto
facto autorisado a read mittir o prctontlcnto no nio de Siqueira, Joaqnim Serra, !>ih·eirn de Souza, 



c â"nara dos oepLtados - tmrr-esso em 23101/2015 17:31- Página 2 de 7 

Sessi(o.em 27 de De:t,embro de i87S. 2t9 

Pedro Lttiz . José ~!ariano, Lelio Velloso, Freitas, mandür odmittir :~exame das matorins do i. • nuno 
Vilinto do· Medeiros, Aragão -e Mello, Jo~q.ultn da Meoltt polvteehnica o est udante Lucio José da 
llreves, Fidelis BoteJlw, ~ranoel Eustaquio, Gal· Silva BrandM Junior.-In~eirada. 
~ino, nvnres Bc!Cort, Sinval, José &soou, Ribeiro Do mesmo, d e 2:1 de Dczcm~ro, parlic!pa!ldo ~e 
de ·lrenezes, ,Uari~no dn Sil!a, Esvindoln, Liber~to 0 senado adop tou e vai dtr Jglr a snncçao •mtJCr .. al 
B:ll"roso,JoSIJ Caetano, Bulcao, Ild~onso de Arau~o, a rcsoluçio que autorisa o governo para mandar 
LOurenço de All.uquerque, Bat·ao da Estanc1a, admittir á matricula do 3. • anno n1edieo da facnl 
Z~ma, Ilo7.~rra Cav:,Jcnnti, Pomveu, Rpdriguó!.:' Ju· uode da Bahia o nlumno da i. • anoo. dü m~sma 
nror, Baptista Pererro, A.>w.mbuJa l!c:relles, :sonz~ faculdade Sizinio Ribeiro l'outes, d epols d e "Jlpro· 
Carvalllll, Hy(:ino da Silva, Aureliano -~Iaga\hães , l vadonas matcrias do:!."- lnlelrada. 
,E•IJCridião, Sooo Brigido, Luiz Fllippe, Seraph ieo, 
Prado Pimentel, Almeida Couto, Cnndido de O li· R~quert111en!os. veira, Attonso l>enna, Malhoiros, Corrêa 1\abollo, 
Mon\e, Souza Lima c Buarque de Uaccdo. 

Compare~-eram depois d~ cbamada os Srs. Frciltls 
Coutinho, Larav(ltte,!.lnccdo, Dianna, Flores .. Sergio 
de Castro. F~•nco de Sá.,. ~lanool de Ma:ralhães, 
Bellrão, !\foreira Bt·audão, Sc::tismundo, Bulhões, 
Ruy Ba;•!Joxa, Jeronymo Sodré,, Sollza Andrade, 
Frankliu Doria, Meira e Va~concellos, Florenelo de 
Abreu, Mello e Ahim, Fnnci$CO Sodré, Prisw 
Parai>.o. Feruando Ozorio. Mat·colino }loura, Barão 
de Vill:ÍBella, Melln Franêo, Cam~rgo, Ta\'arcs de 
lfello, França Carvalho, Silveira Martins, Epami· 
nondas do l'tlello c Affonso Celso. 

Faltaram com partici~ação os Srs. Dantas, Fa· 
.!lio Reis, c Theodoreto ::.outo; e sem e! la os Srs. 
Almeida J3ariJozD, Andrade Pinto Ban-os Pimentel, 
6ezerra de )!euezes, Felicio dos Sa11tos, Carlos A[. 
fot»O, Conto de Magulhães, Frederico Rego, Lüna 
Duarte, )farlinho C:<OlPOS, Paula Pessba. SDtlli>, 
'l'IJeoJJhllo ouoni, Manoel c.~rJos, Manoel PedrO, 
Visconde de Prados e TheodomirO Pereira. 

A's U 3/ i horJs úa manM abre-se a $<lS5ãO. 

O Sn. L• SEcs.eTAliiO dá c<lnta tlo seguinte 

Offieios: 
Do ministro da marinha, de 26 de ~zemllro Je 

!878, pedindo dia e hora para· appreseutnr a prO· 
po~ta do poder executivo fi.A.nndo as forçns de mar 
11ara o anuo 1l.nancdro de i879 a iSSO. 

DCSi;l1lOU·Sil O dia de hoje (27) r.ei3.S 2 i /2 horas 
da urae. 

Do mesmo de 26 de Dezembro de iEiiS, remotlen· 
-do Clipla.do Jecrcto do poder ex~eutivo n. 6955 de 
98 de Junho doste anno, determill&ndo que parDo 
exercicio de · 1878 a t879 eonliuuasse a vigorar a 
disposição da lei n. '!?l.S de 17 de lnuho de tsii, 
que fixou as forr.as de mar para o :wno de 18i7 
a 1878.-A' commisslio de marinha e guerra . 
D~ secr etario do senado, de S!i de Dezembro de 

1878, particil!ando que o senado adop!Pu e >'ai di
rigir á saucçao itnperial a resolução-que autorisa o 
rrQverno para mandar admittir a exame das mate
~ias do t. • auno da fucu!dade de medicina do Rio 
de Janeiro o estudante .'u"thur Asurem da Costa.
IJJ.tcirada. 

Do mesmo, de U de De:lembro de !878, par!ici· 
pando que o senado :adoptou e ,-ai' diri~ir á san cção 
rmperial a resoluçSo que .autoriSn o governo. para. 

• mandar udmittir á llllltricula do a.• anno da facul
dade de medicina da Babia o pb:ll"lll~ceuuco Josino 
Corrêa.Cotias.-lnteirada. . 

Do mesmo, de il de Demmàro de !878, partici· 
panda que o senado adopton e vai dirigir i sancç4o 
.imperial a resolução que autorisa o governo para 

De João José faA"undes de Rezend~ e Sih·a, pe
dindo garantia de juro;; de i •t. sobre o. C3.JUt_al 
de ao.ooo:ooo,:-ooo pam a cmpreza de mrncraça~ 
dos rios C:wa(l6, Mar:>nlülo c seus :illlucntos .-A 
commis&1o' de fazenda. 

Da Movsé~ :\f.1ri~ Ah,are> dos Santo:> j>edíndo 
pernllssãõ 11era fazer em binrço ;1rorimo o ~lillm<: 
do 3.0 nuno medico dn foculdnde da B:\h•a.-A' 
com missão de ín.<trueçiio pnb!icu. 

De Hyeroclio Elo'' Pessô~ de Barros, pllarma· 
ceutlco, pedindo Jl~r~ lrrntrlcnlar·se no 3 .• anno 
medico d~ feculdnâe da Bahro, depo•s de approva
do em ~natoulia.-A' con1missão <le instrucção 
publicn. 

De Llliz Joaquim Xoguoirn V i!bs-BU:ls, pediu
do Mr oàmiltido á mMricul., do !.• an no da fn· 
cnldade de medicina do Rio de Janeiro, prcslnndo 
nn tes do neto do referido anuo, exame de nlgcbra. 
-A' commi.s.são de inslrucçlio public:t. 

Ar.hnndo- so n~ sn.ln iu,mc<liatn o Sr. Jgnacio 
Antonio de Assis "Mortíns, dop ulado eleito pela 

. provlncin de ~IiMs G~raas, ti · introduzi ào . no 
r ecinto com os forntalidadc• do estylo, Jlrc~tn JU· 
ralllcnto e toma assento. 

ORDEbl DO DIA 

PI\O~IOÇUtS NA ARY:An.\. 

Entra em t.• discussão o projeeto n. l.OO lle 1877 
alternndo alguma$ db!lOSiçiíes d~ lei n. 2196 ~ 
!S de Junho de 1873, que rogula os cuJI:.nque.> 
paro as promol)iles dos olfi~.iaes da armada. 

o Sr lllaU.eiro8:-Sr. pr<!$idcnte,quizera que 
V. E:t. ·nos luCormasse o que está em dtseussã.o, 
vi~to que este projecto comprehendc tres partes. 
Junto á reso!uçiio quo mauda contar p:ara pro
mo~ão, aos 2." tenentes Bulh5o, Garcia e outros, 
o tempo de embarque eu1 paquetes e transportes 
por ordem e:tpressa d.o governo, b.l nm parecer em 
separado de um dos. membros da com.~ssão da 
marinha e guerra, e lmalmen.te um add1hyo _apre
oentado pelo mesmo me.m)lro dn comrmssao, o 
Sr. Bitten.court Cotrim, reformando ou alterando 
a lei n, ~96 de 1.8 de Juuh~ de i873, sobre. pr<l· 
moções. Desejo que Y. Ex. me •n forme o que e que 
está em discussão, e sobre que devemos votar. 

O SR. PR~ID:tl'TE :-Está em diseussio o ~rt. 1. • 
que constitue o projecto. 

O Sn. M.u.HEmos :- Mas b:J.vendo um par~ 
em separ:ldo ... 

o. Sa. PnesioE."n"E :-Eslã em diseU~Q o pro · 
;Jcto. · 
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O Sn. lhLHEIRos :-Se e•tá em dis~u~o o pro
jeeto1 e faz parte delle o ~ddi~ivo, que altera a lei 
de llS de Junho de f873, peço pcrmts!iâo para fazer 
.nrn requerimenlo afim de que o mesmo projecto 
volte :i com missão respectiva,. e esta· dê parecer 
sobre o assumpto. 

É lido, apoiado, posto em d iscus..<ão c appro~ado 

legislação co. mrneroial! D.PS ar1~: ~~ e 68i d o re· 
gulamento eommetcia n. 737. Mas convem netar 
que o direito commereial.é um dü-eiiO especial, r~
gula relações de uma esphers muito particular ... 

O Stt. Fm:IT~s Çot;TJ:<Ho :-E a disposição de"s$e 
regulameniO Dao e a melb.or, de;ia ser revogada. 

o seguinJe 
O Sn. MALHEmos :-Não se trata disto agora · 

trata-se simplesmente do motivo que levou a eom: 
. . mis~ão de justiça eiyil a querer equiparar o direi~& 

RnqiUirmwnto. civil ao direito eommercial. . _ 
- . 

1 
, _ . -~ · d A disposiçlio do regulamento eommercial, .art. 

Requetro que v o te a nO\ a ~omm1s,ao para . lll" [ 58!', é que a nullidade da sentença sô póde ser 
o seu parecer sob~? o addtt1vo qu~ altera a lei de allegadn por embargos á ex.ecu~ão, não sendo 
~8 de Ju~ho d~ 181:3 _sobre promoçoes na armada· • proferida em gráo de revista e no art. 681 !liz que 
::;. R. -Mallmros. a sentença póde ser annullad~ por accão rescisoria, 

não sendo proferida em gráo de revista . 
• \CÇ:\0 llESClSOni.\. 

Portanto, o direito commercial estabeleceu g:u~ 
não pó de hayer. ~ nc~ão reseisori~ , q ue é admíl ltda 
nas causas ct>'els. 

A ordenaçlio diz : 

Entra em 1.' discussão o projecto n. t97 de {877; 
declarando que na~ eau$aS cinis a decisão oro gráo 
de revista, quér esta sejn negada, qnér s~ja concc· 
d1da e julgada na fôrma da lei, obsta â [:Cçiio res-
cisoria. c A sentença q11e 1l por direito nenhuma,. nunca 

• em tempo ulgum possn cnt COUS& julgada, mt~s em 
O Sr.llalheirDM: -Sr.IJresidente, o projccto todo o tempo se pôde oppôr·contra eila. que é_ne

posto em discussão tende a Cl'eat· direito novo na nhuma e de nenhum effeito, ele . • 
n·ossn legisl8çiío: !oi offerecido ã deliberação da Depois estal>elece a ordenação os casos, ora t axati· 
cam<1ra pela commiss:io de justiça civil da sessão yamcnte, ora excmpliOcativamente, em q ue a sen-
passudn; em virtude de indiençlio do UlU deputado 1.ença é nenhnma 011 nnlla. . 
ilnquella legislatura, o Sr. José Angelo. • 

Acho que semelbante projecto e desnecessario e Diz a ordenação c E é por direito a sentença ne-
inutil, e p~ra jus ti r.car est." asserção vou expender nlmma quando é (casas taxativos) sem. a- parte .ser 
algum?s obsery~çlíes, mais ooruo incentivo parn primeiro citada, ou.~ contra outra sentença j á dada, 
se ~lmr uma dtscu>~ão larga soln·e· este :lssun1pto, ou foi dada por peita ou preço que o juiz houve ou 
que reputo muito importante. do que para. lançar por falsa pro\·a ou s e er(lm m uii.Qs j11izes delegados 
al"uma luz sobre tal projecto. e alguns dernm sentença sem os outros ou se foi 
'h v5o longe os tempos em que >esti a tog:a de dada por juiz incompetente; ou quando foi dad:t 

juiz, e não estão perto os em que exerci a non- contra direílo expre~so (casos exempliflcnli>os) as· 
rosa profissão de od,,ogado. ~~~s resta-me ~inda sim como se o juiz'j'ulgasse direi lamente que o m e· 
aqnilloque se pt)de chamar 0 geito da profi~siio, nord~ H, ~nnospodiafazertestamentooupodiaser 
<< em~ocadum elo o/[icio. Demais as questões geroe:'l testemunho. ou outrn causa semelhante que seja 
de direito estiio ao alconc<l de c1ualquer int.:>lli- contra nossas ordenaÇ(i~s ou contra direito ex· 
gencin. Qumdo SC traia de dir~ilo jlOSitlVO, COmO opresso. ' 
é a mataria <ln nosso dis ctts•ão, basta que se apph- Ora, jã se vi: que aqui temos na ordenação dis~ 
quem n ellu os principias geraes do direito, basta posições que se rcforc111 a r~cto~. a formulas do
~implesmente qne se opf>liqne o cstuuo c a r eflexão prooes>o e no direilo CXJlresso . E•~a~ u i~JlOsiçüe~ 
para que se possa ~preciar a muteri~ . ,:fia muito claras c nlio 11r~~is~m Sllf int~rllrctndns 

E' ex~ct•mente o c~so de~te projcclo, vou pois de fórma algumn, As ~ltcrncõe; do direito novo, 
como jó oi<,c, fazer sobre cllc algumas obSI'r\·,.çües 1 que n commissao pretendeu crear, lião têm r~zli() 
s implesmente para pro>ocar a discussão. de ser, ainda mesmo ntlcndcndo-~o aos coMidc~ 

. O S!!. PED!H? Lmz:- E' mui~o competente [Pra rall([r;s rrue tJrecedem o proj ect o. 
d1scuttr pcrfcJtament•.l n mnte_rto. E claro, senhores, qnc todas as yezes <LUC pm~ 

O S11. )1.\Ll!ElllOs :-Obrigado ao mc>u nobre Yalecc a injustiça contra o direito, a díspo~íção da 
amigo. ordenação é sumciente . Se, por exemplo, alguem 

A iudicnç<io do Sr. dcputad~Jo;•' Aug-clo era pnrn pretender ser hct•deiro de outro c nprcscn!ar tes
que a. commissão de justiça civil emirusse @ d~sse temunlla~ ou Jl2er alle~ações n~o concludentes 
parecer sobre a verd3deíra lntelligencin · d~ arde- para a prova de ~eu pedtdo, naturalmeute a sen
na01iO, liv. a.•, tit. 7S princípio, olferctcndo um tença dada será contra o autor desde a primeira 
projccto em termos que expressaS$•~ in terpret.~~•o alú ~ ultima instancia. Se, porém, por exemplo, 
authcntico. • passados iO annos que ~ o termo da p rescripção. 

Or", a eomlllissiio de justi~a cil'il ~doptou a in- adaptada pela eommis,;iio, ou se passarem 20 ·ou 
dic~çito e d~u uma i>Jterpre![lção autheutica, quan- , 30 annos e um pretendente apresentar qualquer 
do nãp linha moti>o· pura fazer cstn inter]>relllr.ão, li documento,. como o testamento que esth,ess~ oe
creando um direito novo .. , • Cl\lto ~or todo esse t empo, nUc> é possível. que a 

O Sn. C. DE ÜL! YEtn.\ :-Dcrog-ou a ordenação .. ' sentenoa da~a eo~tinue ':áli~a : a acçlio r esc.isoria, 
Ci SR. M.\ LI!Emos :- .. _ derogando a ordenação, neste Cl!SO, e de rtgorosa )Usllça. 

como bem diz o nobre deput.~do po~ Minas. ~las, diz n com missão··: 
Sem ~uvida u eommissãu fui leHd..'l pelo desejo l'"rtanto me pttrecc·qne .·adi~posiÇã.o· da.orde-

dc C<J.wpar~t as di$pOsiçõe> do direito ch·i[ ás da na~<io 6 inatacavel . . 
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-fi-_, Considerando que a tranquil!idade .e .a. paz 
da~ familias exige um \ermo nos pleitos ; o que 
lambem interessa a ordem e paz publiea ; 
-• ·considerando que é _ de alta convenieneia 

·6ear o direito a abrigo do julgado... •-
• Do bem julgado, digo eu, e não do julg<ldo 

stmplesmente. 
-:-• Considerando· que, deciuido u negueio em 

IJI'aO de re,·ista, já ahi devem ter sido neees·saria. 
mente apreciados os motivos da revhão da scn · 
tença e rescisão delta, nos termos da ei\ada orden. 
li v. 3.•, muJo 75 e disposições vigentes ; 

--'• Considerando que mais \hJie a cerieza do 
julgado, havido pela verdade mesma, sobretudo 
CO!Jl taes condições do garantia, do que n incerteza 
de1x:mdo -o exposto ou sujeito ainda ã eventun
lidade da acção r~scisoria, e vueill:mtes os di· 
rei tos,. p~lo menos dur~nte o longo· prazo da 
prcscripçao ; 

-:-• Consi_derando que a decisão em !ll'ÚO de 
rov1stn se deve ter, em geral, por um caso"Sobe-
r~nnmente julgado; · · · 

- •Considerando que, todavia, podem sobrevir do
CUIIUlatos ignorados anteriormmte, relativos á ma· 
teria substancial da accão, os quae:; importem á ''er
dadc e justiça do c:iusa ; termos, em qué deve 
aquella prestttl~pcã~ ceder á verdade; 

- •Considern~do conveniencia, c mesmo neCCI!· 
sidade,· de prover ~ tão intcress~nte assum)lto, 
ain.Ia que constituindo-se direito novo; • 

Conseguinte mente n commissüo de justiça civil 
se encarregou por si mesma de mostrar a inutili
dade dessa interpretação e da creação de um di· 
reito novo; pOrf!ue ·se elln !ldmitle casos em quo 
podem novas prol"as inutilisar o j1tlg-ado, não es· 
tauelece direito novo, quando tiguxn casos p~ra .os 
qua!s jã estavam estabelecidas regras pela orde
nnçao. 

O que parece, pois, é que a corumissão quiz 
sómente equipar~r o direito civil ao direito com· 
mcrcial, mas sem razão, porque, como jâ disse, o 
direito commerdol é um direito especial; o direito 
civil, não é o direito commum. Além disto, a 
disposição da ordenação é clat':l e precisa, c desde 
que uma lei tem a clareza e pl'Mislío neces
.sarias para não dar logar a di vergencias elln deve 
subsistir. 

Nn indicação disse !l Sr. (!eputatlo José An~elo 
que hnYin dtvcrgoncías entre os ~d,·ogados, jmzos 
c tribnuaes. Porém devo notar que, na minha opi· 
nião, que é fundada em opinião mois auto risada do 
'que a minha, opiniiio que todos nós respeitamos 
e acatamos, e ·havemos de respeitar e ac:~tar sem
pre, a do fall ecido Sr. conselheiro- Xabuco, talvez 
que estas decisões e~on\radas sejam provenientes 
infelízmente do pouco cuidado com qne se estudam 
as questões, do pouco 1luidado' com· qtte se cogita 
sobre o direito ]lar~ fazer a· sua applieação. · 

. Não é desconhecido a esta camara e a todá.s as 
p~ssoas que tiveram a -felicidade de entreter rela
ções com· o finado Sr . conselheiro Nabuco, ·que 
a s_ua opinião en esta : que temia-se mais do juiz 
ignorante do qu~ do juiz vennl; e. queiXan-·se . d e 
que os nossos tr1bunnes em geral-pouco estudavam 
as questões : c eu posso \ambem com a minha a f
firmarão propri&, e com conhecimento de eausa 
dizer que algumas vezes tive de assistir a d ecisões 
lle feitos, as quaes eram dadas com precipitação, 

com le;iandade, e esta precipitação e esla lev i an. 
da de, a meu Ter, _não denol.am senão falt.a de es
tu_do, ao mann& falta de cuidado na applicaçio 'h 
le1 aos casos oceorrentes. 

E' d'ahi. talvez que ...-enham es-tas div!!rgencias, 
porém ell~s podem ser decididas pelos lribnnaes , 
e, chegando ao -supremo tribunal de jnstiça, que 
deve offerecer todas as garantias de sabedor'ia, de 
prudencia e de conhecimento J)<lrfeito da lei, acho 
que devem ser respeitadas estas d eci:;ões do su. 
premo tribunal, e q11e. csle_• casos esLar-J o bem do· 
cididos. · 

Entretanto o juizo l!umano é fnllivel, e é j nst:i
mente para prevenir D easo de fallibilidade dessa 
jui~o humano, para prevenir o caso em quc·é muitas 
vezes desconhecido o d ir0ito, que a ordenação com 
to~a_a sabe'!_oria ~s~beleeeu _os regras para se ad
m~tllr a ac~,ao resc1sona nos casos que elln apontou 
mmdamentc. . 

A commissão estabeleceu <JUC se admitti ria nas 
causas civeis a acção rescisoria, todas ~s vezes qua 
apparece$sem documentOs ou pro..-as infri ngentes 
do julgado. 

l::sta exposição era desnecessari~, por<Jue isso 
mesmo e que tem vi!l"orado até hoje; mas a com
!.!lissão. alterou n le:psluçlio e creou direito no~o, 
precisament~, qunnuo estabeleceu q·ue à pres
cripção para apresentar estes novos documento:; 
infl'ingentes do julgado seria apenas de dez annos i 
c nos seu.s considirandos falia contra o longo prazo 
d~ prescripção. . . . 
: Não acho longo esse prazo. O prazo da . pres

crip')ão é de 30 annos . Nv direito commercial, 
sabemos q·ue ha um caso cspccinlissimo en1 que 
a prescripção é de- trillta.anuos, é. quando o indi· 
viduo está na posse do penhor ou da co usa depo
sitada ;_ ainda .ha_ outro_ prazo longo, por ser de 
20 annos, e este é quando se traUJ do qualquer 
obrigação fundatla em escriptura pubHca ou 
J)arti cular. . 

· Fl-ra desses casos as prescripçües do codigo com
mt' ·~ial são muito curllls; t1a prcscri JJ~ões tJue 
vão até S dias e menos. 

i'io direito civil cóm mum a prcseripcüo é de 30 
nnn.ls ; e não acho longo este pr~zo , p~ra ~cautclnr 
os· direitos de quem quer que scjn ; c n ser ndojJiarlu 
o projeeto, eu em "tem pó opportun o nprcsentnrr.i 
uma emcnrb para que esta pre~crip~iio não s~j:t de 
10 annos, mas que sejn de ilí , 16 QU ~O, pouco 
mois ou mortos um ter mo medi o entre lO e 30. 

Creio; 5;enhores, ter dito o que julgo sumci cnlc 
para pro,·ocar n opinião dos illuslrcs advogado~, 
)urisperitose mesmo jurisconsultos que se ncham 
nest:l casn. 

:'ião quiz m:tis do quç·levantar a questão tWrn 
que esses nossos mustrcs co !legas pudessem emitd1· 
:1 sua opinião, senão para \)SC!arecer a toda a ca
mara, no menos n mim que preciso de luzes p~r~ 
v0tnr com todo o eonhecnnentO de causa. 

Estou certo de que . conse~ui o meu fim ; acha
se mesmo na _cas8 o nobre Sr. ministro da justiça_ 
Çie é uma das illustrações mais proeminentes da 
nossa sociedade jurídiCa ; S. Ex. d e certo. vem 
d!%er algnmn causa so~ra i§to ; e P.e~~ perdão lliio 

_so a: S. Ex. como aos illustres e dlSLm etos advo
gados, jurisperitos e jurisconsultos que se acham 
ne:;\a casa, d.J. ousadia que tomei· eru. e~:pender 
estas -poucns observações (não apoiadD.S), q ue, 
eomo disse e . repito, foram apenas lançadas n (> 
tapete da diséUSi;âo para provocar u mo. mais larga 
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discussão, discu~são que, repito ainda, julgo im
portante a re>peito deste p·rojecto, assim como ~ 
resl)etto de outros que se acham suLmcttidos a 
de!ibera{'ão da rasa. 

Entendo qne deYemos aproveitai" o nosso te.mpo 
perfeitamente, em assentar as ba>cs daquillo que é 
pratico e util para nôs . (apoiad?s), e que devemos 
úetxar de parte, o maJs <JUC_ fur JlOSsll'el, ns Cj~€s
tues de pura politica theortro, de pura- poltt!Ca, 
direi, classica e romanLiea; façamos política rea
lista,isto é, política que tenda a marear as regras 
fixos Jlelas qunes a sociedade se dc1"C guiar e de que 
resultem bens rcaes para e lia. 

A nossa mis~no é importnntissima (apoiado8) ; 
acllaruo-nos em cireumstancias espeeiaes, que nos 
favorecem neste plano, que julgo ser o mais •~m
digno. 

A"im egpero que me :<ejam relevadas as ob~er
''ações que ac.:1bo rl~ apresentar ; o que dc~epva 
era pro\"oc~r :1 tJ.i5cllssilo sobre ~ssu1npto t~o im
portante. c que Yem. por assim dizer, dar o tom, 
para que wllre o~ projeetos da importancia deste 
que forem submenido> ;\ nos><~ apreciaçno, fa
çamos um estudo reflectido e concorramos todos 
com o no"o contingente para poder •~hi r uma 
obraperfeita e digna desta , camara. (Mttito bem! 
muito b&m !} 

Aclwudo-se nu sala immedintu o Sr. ministro da 
marinha que vem U!lresentar a proposta do govurno 
para a fixü cão de forças de mar para o a uno finan
ceiro de 1879-1880, é introduzido no snlão eom as 
formalidades do es~ylo, e sentando-se it direito do 
Sr. )lre•idente, l~ o seguinte:: 

FORÇAS DE li.U! PAR.\ 1879-1880. 

Augustos e dig nissimos senhores representmtes 
dn nnçuo. 

Em obediencia ao preooito constitucional e de 
ordem de Sun Mages!ndc o Imperador, >enuo npre
sentnr-vos n seguinte 

Proposta. 

Art . L" A fnr('~ na.-nl :.ctiv~ para o nnno finan
ceiro de 1.879 a 1880, const.mi: 

§ i.• Dos officiaes da arru"fla e das clemais classes 
que fõr p r eciso cmbarcnr nos navios de guet·ra e 
nos trJn<portes , conforme suas lotações e a.$ dos 
cst3dos mniore.s das eS<jundras e di visões navaes. 

§ 2. • Em circumstancias ordinarias, de 2.iiQO 
praças de pret do corpo e da companhi:t de impe
riaes marinheiros e do batalhão na\·a.l embarcad"s 
c de 6.000 pl'uças de>Ses corpos e de marinhagem, 
em circumstancias extraordinnrias. 

§ 3. • Das praças não embarc:tdas : do corpo de 
imper ines m arin lleiros, cujo est~clo compl eto cou
tinuar:i a ser de 3,000 praças; da companhia de 
imp;Jriaes marinheiros de Matto-Grosso com 10~ 
praças e d o batalhão na.-al que ficará reduzido a 
500 proças. 

As companhias de aprendizes marin heiros ficam 
redntidns a l. GOO pt:lças. 

Art. ~-· Para preencher a força decretada pro
eede·r-se--ru M fórma da lei n. !!~6 de 2G de 
Setembro ll.e !87t, ficando o ::overno autorisado 
a conceder o premio de qu~troecntos mil réis 
(loOO~OOO) aos voluntarios e de quinhentos mil 
róis (500,>(100) aos Cllg:ljados, e, em circumstan· 

cias extra.ordinarias, a contratar marinheiros na
cionaes e estrangeiros. 

Art. 3 . • Revogam-sem; disposições ent contrario. 
Palacio tlo Rio de Janeiro em 27 de Dezemuro 

de i878.-/o!io Fm·reira de Moura. 

Retira-se o Sr. minstro da mar inha com as 
mcslllas formalitlad~s com que fêra r ecebi<lo. 

O Sr. Lafayette (1ninistro da justiro):- Sr . 
presidente, o projeeto que se discute, formulado 
pelu commiss1lo de justiça civil, foi.pro\·ocado vor 
mdicação do Sr. José Angelo, quando memhro 
desta casn. para que se firmasse por lei a intelli· 
gcucia dn ord. li v. 3.' til. 75 . 

A citada ordenação ~, como s:..beis, assento da 
p;ravi5sima ma teria das acções rescisorias de sen · 
tença~ passadas em julgado o marca os casos em 
que aquellas acções são adtnissivcis . 

Xestes ultimos tempos os nossos tribunaes têm 
mostrado iJlYAncive.l repngnn ncia em aceitar a 
acção rc;cisoria das sentenças a que o supremo 
trihmial nega revista c das s~ntcnças proferidas 
pela' relaçõe.s revisoras. 

O fuudamento invocado pelos tribunaes para 
apoiar uma semelhante doutrina, consiste nisto: 
qne a nr.~ito l'Pscísori~ P. incompatwAI enm a fn~ti
tuição da •u11remo tribunal , ou, por outra, que o 
recurso de revista suppre a acção rescisorin . 

Esta jurisprudencis, senllOres, m e parece ma
nifestamente errone<t. (Apoiados ; n~uito b~m.) 

Um recurso não póde jamais sup prir . uma aeção, 
sobretudo tratando-se do recurso de r evista; é isto 
elementar em direito. 

O recurso é reslrieto aos factos e a discussões 
coustantes d os autos ; a acfio é m~is ampla·. O re
cur so de revista, como sabets, não pó de ser instruid o 
com documentos novos, não ,e lhe podem adduúr 
novas provas ; entretanto a acção reseisoria nd· 
mine a allegaçiio, a prova e u d iscussão de noY()~ 
factos ... 

O Sr.. LIBEuto BARil.oso : - E os suppõe. 
O Sn . LAFAYE"I7E (ministro . da j ustiça) .. .. dos 

quaes póde resultar a evidencia do erro da sen
tença rescindenda. Não tem, JlOis. nenhuma proee
deucia o fundamento invocado pelos tribullaes. 

Amda mais, o elemento historico da ques tão põe 
elll evidencia o conLrasenso em que assenta a ju
risprudeucia a que aca~o de alludir. 

A re.-ista, como ·sabeis, data de tllmpos antiquis
simos ; ella e conhecida e praticada desde os pri
meiros seeulos da monarchia portug ue.za. 

Antes da fundação do supremo tribunal as :re
vistos se concediam pelo descmbargo d o paço. A 
competencia do desembargo do paço para da.J-ag 
era identica á do SUllremo tribunal . 

Uma lei nossa de ~.S:30 declara expressamente 
que a compctencia do supremo tribunal para as 
revistas será regulada pela antiga legislação . 

Pois bem, verante os tribunaes portuguezes a 
acção rescisoria roi sempre usada e IJí!r ..,. ia della 
muitas sçntenças, a que o desembargo do pa~ ne
g3v" reVistn. e ninda as sentenças pro!erid3s pelns 
relaçües rcvisol":ls, tor;ont re..-cindid~s . Portanto j;i 
se v~ que á luz do elemento historico da questão, 
:1 rcvistn não suppre n a c ção rcsc~oria. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 231011201 5 17:31 . Página 6 de 7 

Sessão em 27 .de Dezembro de t878. 223 

Tenho ouvido invo~r·se um outro arg umento 
e é l(UC a pratica da ~cç.ão rescisoria otrende o prln· 
eipio da snbordi_D!l~ão hi_erarclli~. Mas, senhores, 
este argumento e mmtelhgente. A n~ão res<:isorin 
ha ele ser julgada e ha de ser r cvist:l pelns mcsmo.s 
i nrisdieções que proferiram c rcvirnm o. sentença 
r~scindenda. 

Termino, pois, J,"equerendo que a d i$cussão do 
projecto seja ad!ada até que seja aprdseutada 
a p~opo>iç~o de reforma judieiaria. (Jfuito btm,; 
tn1uto !Mm.) 

Ê lid_o; apoindo, posto em discwsão e ap)l~vndo 
O SCg'UlUtC 

Reguuimeíllo. Para mim, poi$, é !tira de toda duvid~ q ue a 
Ord. Liv. 3_. •, lit. 7õ se Dcha em vi~or c que, por 
conscquencw., as·.sentenças. passadas em Julgado, Requeiro que o projecto n. l~i sei•• adiadu 
quaesquer que seJam os tnllunaes que as · hajam até que scjo apresentado o projccto de retorma ju~ 
profendo, podem ser rescindidas. diciaria.-$ . R.-Lc.fayette. 

Eu vos direi mesmo que, se a neçiTo r~scisoria Achnudo·se na sala immediataos Srs . minjs!ros de 
não existisse consagmda em nossa lei, fõra uma estrangeiros, justiça c agrieu ltur•, são introduzidos 
necessidade creal-a (Apoiado!) : Em um paiz, cada un1por sn~ vez no reciuto, com as formali 
ÇOl,!IO '? nosso •. em q~c n.a~mlDtstrp~i\o da Justiça dndcs do cstylo e collocantlo -se ó esquerda do 
e Wo •mi?C~felLa, c t.;\? f:llhv.el, ~crta Ullln temert- Sr. presidente lêm os relatorios de sua"s repar. 
dade supprlmtr a acç~\0- r esctsorJn · ticões, e retiram-se com as mc~mas formalidades . 

O ?n. HYG!:"I'o:-IIa JUizes que Ju lgam na 2.• ins· O Sr. presidente declara que os relatorios vão 
tnnc•~ sem ler os autos. . . . . ser rcmeuidos á eomu1issão de orç.am<lnto. 

O ~n. LAF..I.)'E!TB (mu•u tro M JUStlr.a) :-Yuo \4l$·1 
Yezes o erro evidente, ~ in_iusli~ chli:J. c a uulli- ' COlli'A!.' ill!IAS OU SOCIEDADES A""'O~\'MAS. 
dade mamfesr.a, que ~ mSJnu~ram no sentença da 
i.' instancio, nlrovcs.~am inv ulnernveis a ::1 . • ins
tancia e Csc:lpam á sabedori:t elo supremo Lri· 
bunal de justiça. Eu vo_s poderia ci~:~r nwis de um 
exemplo. Não põde conv tr :10 Estado, e repugna 
á raz.l'lo humana, que o er ro, que a n ullidadc, q ue 
a injustiça, evidentes, olnra;, mnn ifestos, preva 
leçam como verdades, poJ·que estão sob o sello da 
causa julg<1 da. 

Não colhe tamhem o arg umento que a acçiio rcs 
cisorin olfende o Jlrincipio da certeza legal das 
sentenças, principio sobre o qUtll -repousa a tran · 
'Iuillidnde e n paz da sociedade, o das famílias no 
que di.: respeito ás questões q.ue entendem com o 
patrimonio de cada um. 

A accão só 6 admi8sivcl rcscisoria nos casos de 
erro evidente ou de nuliidaues graYissimas . 

Assim que : a sentença, só pódc sor r escindido : 
1. • qua.ndo é proferida por Juiz lu cetm petente, 
suspeito, peitado ou suborna11o ; 2. • ou quando, 
em ponto subst~ncial do )>leito, é contt·~ria a dis· 
posição e~qoressa da lei ; 3.• ou qt~ando se fnndn 
em proyas e documento~ fals~s ; t.. • ou quando 
sobrevem documentos que poem em evidencia 
erros <lrn quo se fundou; i>." ou quando infringe 
fonnalidnde essen cial. 

Se qualquer 5enten~.a se acha eivada de algum 
destes vieios, essà. sentença deve ser rescindida ; 
.; unw homenagem ao direito o á rau.o humana ; 
&e, porém, não oooorre ncuhum desses viclos1 nenhuma dessas faltas, então, a sentença subsistir" 
<la acção reseisoria é de t odo t>onto inadmissível . 

O projec1o em d iscussão supprime a acçiio resci· 
soria em geral e sú a permitte no caso de supe:ve
niencia de documentos. 

Entra em 2 .• di.souss:.\o o r rojocto n. H S de 
1877 dcclarnndo que as eoml)rolhias ou socie~ndes 
anon ymas, commcrcíaes ou civis podem estauc· 
leccr-sc sem an torisação do g overno, c estn!Jele
ceudo outras disposições. 

O Sr. Leão Vello,.o:-Sr. prosident~, eu de· 
sejava fazer algumas consiàeraçõe> áccrct> deste pro· 
jecto, mas não sei se está na casa o nobre minhtro 
da just iç.1, cttja opinião en desejava ouvir . Se 
S. Ex . não está ua casa, toedirei o ndit>mento do 
projccto até que compareça. (O Sr. minitt,ro da 
jtAstiça entra no salão.) 

Estando presente o no!Jre ministro da Jus tiça, 
aven turarei 31gumas considor~ções ~ >·espoito do 
projecto, no intuito de ouyir a cutorisada opi· 
nião de S. E:t. . . . . 

Trata-se de Ulll assumpto mmto tmport:lnte, c 
devo confessar que a legislntnm pass~da prestou 
relevante serviço, cs<udando e ini~iando a medida 
legislativa, que ora entra em ~-" dtscuss;io. V. Ex., 
Sr. ~residente, sallo, assim como a casa, a imt>Or· 
tancta que tem csre assumpto, guando ó reconhe· 
cida a tnQucucia que o elemento da nssooiação 
J>Óde exercer no progresso meTal, industrial e com
mereial do 11aiz. 

Até a.ntes do codigo commereial nõs não tinha· 
mos Ie" islação a respeito das soei<xbde.> senão a 
ord . Ifv . >~,.• tit. M, que se i nscrevi~ - Do a>n
lrato de miedades e C()mpanllia! .- Depois vtlu o 
codigo do commerc:io, que disvüz largruuente a 
·respeito de di-versas sociedades, en tre ns <tu~es as 
anonYmns, ·;;..nsagrando o principio da au torisação 
prévia do g-overno como condiçà? p;~ra institniçã~ 
des;ns soeiedodes ou companhias, creando s ua 

Das cousiderat·ões que tenho . tido n honra de personalidade juridiea . 
su!Jmetter no nfto criterio da camam dos Srs . d&- Como era natural, ao lado de muitos beneficios 
pulados já se deprehende que o meu pensa mento reali~udos pelo espírito de ~ssocia~o, appareceram 
é qu<l a acção rescisoria deve ser mantida. Mas, diversos abnsos, todoselles originados da agiotagem 
sttonta a rclnctancia dos tribunaes em adrnittil·a, ou das creações chimericas-as utopias que proenra· 
conYem tolilllr a respmto alguma providencil\ lo· ram fecundar-se á sombra das soeietlodesanonymas . 
gislativa. Com 0 fim de cortar esses abusos vein a lei de ~!! 

Em um projecto de reorganisação judiciarla qne de Agosto de i860, que além de manter o princi
em brev<l vets ser:i · npresentado, esta mataria c l pio da autoris3ç3o ou da tutela do r;overnl? como 
regulada. de uma maneiro que me parece justa e condição do está\>el~eimento .d~ taes soet~a~es 
em harmonia com a legtslação dos povos cultos creou. outras restncç.oes ao espmto ~e assoeta?o, 
iteerc.~ deste assumpto. que vteram entorpecei-o, ·sem remedtar os abusos . 
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O Sn: Flt.\.'iCISCO Soon:t : - Propriamente enfor
cativas da iniciativa indh·idll:ll. 

() SR. J,EÃO YELLOSO ; - 0 legislador teve em 
vista e_revcnir os a~usos nas sociédades ~nonymas, 
ma~<l).ao o conscg01u ... 

ó'stL BoLcÃo : -Lei fatalissima que só tem 
produzido lll:tles, e uenh uma das yantagens de 
que o legísl:tdGr cogitou. -

O Sn. LElo YELLo~o: •.. porque continuaram 
esses abusos co1n a rircumstaneia aggr:tVante de 
se abrigarem ~ sombra da interl'enção do go
verno. 
. 0 Sn. SOI:Z.l C.\lt\".-\.LUO :-E', na. minha opinião, 

um:t dos leis mnis ,:etestavei >. (_tpoiatúJs). 
O Sn. Ldo VELLOso.:- Entretanto devo dizer· 

que a lei de l8GO roi teita debalxo d~· infiucncia 
dos princípios que enti:io dominavam nesta materi:J., 
do principio da inter1"enção do governo, da auto· 
risação prévia, preponderante nns legisbções de 
outros povos. 

O Sn. DAPTtST., PERgm_, :- Da escola restrictlvn. 
O Sn. Sot;ZA CARVALHO :-Princípios hoje repu· 

illados por todo o munuo ciyilisado. 
O Sn. Leão YeLLOSo:- Apoi~do; lá chegarei. 
Posteriormente desemolveu-sc nos espírito~ nmn 

forte reacção contra ess~ Luwl~ do g-overno que re
conheceu-se não produziu resultados previstos · e 
da propri~ escola politic.1, que tem a responsabili
dade da lei de i870, le1·antaram-se clamores, de· 
nunci~ndo a necessidade (1C reforma da dita lei; 
de modo que foi um dos mais distinctos eoriphcus 
da ·-escol~ conset·radora, o Sr. Andrade Figueira, 
que iniciou nesta casa o projecto que deu Jogar ao 
snbstitulivo que disootimos, projecto qne nli~s não 
locava no principio ~rdeal, na intervenção ou: tu
tela do govemo, mantendo a necessidade de aulo
risação prévia do go<erno: mantinha·o, mas dava 
ao> presidentes de provincia faculdnde de concc· 
derem a constiLuicfio de wciedades nnonymns ; por 
ou~rn. dcsccutrali~avu a uc~ão do poder _publico ; 
ucixando em vigor o pr.ínci pio da ~ntorJsa~fio do 
governo. 

O Sn. Butcio :-)Iantcndo semr;re a tutela. 
O SR. LEÃo YELtoso.;-Exnetamentc, c ;,to aliús 

contra os princípios estabelecidos em qilllsi todas 
as legisla~ões das sociedades civ ilisadas, como 
ainda lla vou co di&se o meu nobre collega e amigo, 
deputado pela prodnr,ia de Pernnmbuco. . 

Já em 1866 o nobre ministr<> da justiça de en
tão, o distincto cl1cfe do partido liberal, oS;. se
nador Nabuco, de saudosa memoria (apoiadv~l, 
iniciou nesta casa nm projecto tendo por fim intro
<luzir no p~iz as sociedades de rcsponsabilid!•da 
limitada ; m~s depois disto o que se tem v 1sto 
nos outros paizes? É a condemuação do principio 
da auwrisação prévia, desenvolvendo-se o principio. 
contrario. 

Essa iotervenção tutelar do governo ioi con
demnada em Fran~a pel a lei de ~9 de M:;io de i863 
e pel:> lei de 21< de .lu' · de 1867. Posteriormente 
o 1mperio allemão au .' .vu a lei de H de Junho de 
18i0. ' 

0 Sr •. B.\l'TlSH P.EIIBIR!I. :- E Portugal lambem 
já adop\ôo. uma lei. 

O Sn. LEÃo Vrm.oso :- Por-tu"al, e Hespanhn. 
A Bel gica em i8 de ){aio de lS13, adoptou uma 

lei neste $6n\ido, sendo taln:t esta a legislaçãl) 
mais eon1pleta nesta materia. 

Por eonseqileneia o · que está estabelecido, o qna 
está pre>alecendo, é o principio da liberdade de 
associação, inde[lCndente de autorisação prévia dG 
governo. 

Em todas estas le~isla çl5es se estabelecem regras 
fixas para a organtzaçlio das sociedades anony. 
ma•, adoptnndo-se eomo principio garantidor dos 
i uteresses comroYerlidGs nessas soctedades o prin· 
cipio da publicidade e da effecti va responsabili
dade dos seus gerentes ou dircctores. 

Sob o influxo desse espirito de liberdade, uma 
commissão composta de distinctos membros desta 
casa na legislatura passada confeccionou o projecto 
que ora nos occnpa ; m~s ainda assim h a muitas 
opiniões que entendem que esse projeeto J).liO sa
tisraz os principias dominantes e que constdcram 
como n melhor solução desta questão deixai-a _sob 
o dominio do direito eommum, sendo e~Ulbelecrdas 
re.-.ras ger~es que dirijam os contratos das socie
dades, deixando n responsabilidnde individual res
guaru~r os respectivos interesses. 

O Sn. Ct..KDIDO nE OLIVEIRA :-E' a melhor dou
trina, e a mais líberal. 

0 SR. LEÃO YELLOZO:- Nilo duvido; mas O que 
é certo é que af:orn na Inglaterra se agita esta 
questão, e não se tem assentado no melllOr modo 
de solvêl-a, garantindo os intere;;,es legítimos 
contra os abusos. 

O Sn. AF~OKSO C>'Lso :-O melhor systema é 
deixar que os capitaes se guardem a si proprios . 

O Sn. LEXo V.i!LLOSO; - Desde que ha opiniões 
desencontrad~s, desde que ba muita g-ente au tori· 
soda, parece que o proposto não sa~i~f3~ as exig~n
cins ac~uues nem acompanha.o esprnto que domma 
o Je,.,islação similar d'outros povos, eu me animo a 
DCdlr ao JÍolJre ministro da justiça a sua oUiorisada 
opinião a respeito, certo de que S. Ex. conhecendo 
a neces>id~dc que lla de altender com urgencin 
a esta materia e de que os interesses impork,ntes 
que a clla se lil!nm, não podem continuar peiad os 
pela lei de 2~ ue Agosto de 1.860, procurará fazer 
alguma cou.sa que tenda antes a melhorar o pro
jecto nctual do que a adiar indefin id~mente i1 sa
tisfa~ão dest.~ necessidallc, que é uma aspirar.ão 
geraL 

Feit~s estas considero~õcs, espero ou\·it· ao nobre 
ministro d.1 justiça, cuja opinião autorisad~ servira 
Jlara nos esclarecer ne~ta materia . (Muito bem.) 

O Sr. Lafayet'te (mi11Lstro da justiça) :-o 
projecto, que se discute, é destinado a regular um 
n~sumpto importanti>simo, j :i pela grandeza d os 
inLcre~scs a q !lC ~e }Jrende, jri pelos ditllculdades 
juridicas que lhe são inherentes. 

Começarei , dizendo que o projecto merece todas 
as nossas sympathias, porque CO)l!)agra a suppressão 
da necessidade e de autorização do go\·erno para 
que as sociedades anonylllll.s se formem, e se cons
tituam ( Muito bem). Mas no desen v oi vimento 
da watoria, na parte propriamente juridiea, o p ro
iecto me parece defectivo. 

Se, de um lado, entra em minudencias, que per
tcneem antes :10 regimen interno das sociedades 
auonymas, e que, por consequencia, devem serre· 
guiadas por seus cst:J.totos ; por outro !~do, deixa 
nas inC(lrtezas do direito vigente um grande nu· 
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mero ~c ~uestões, que \óaos os dias surgem na I i'~itnram com ~:~rtici]lar.io os Srs: Antonio ú 
vida prallea dessas socied3des. · · . · . Siqueira, Alloli~oCelso, Carlos Affonso, Fabio Reis, 

Parece-me, pois, que ~eria eonvenieuto remeuer 'i'hoouor~to Sout9, Dantas e. L1fayeue, e sem: 
o p rojeeto .5s commossões de jusliq:~ c de·razcnda clln_osSrs. Alme•_da Barba1.a, AureUano ~lagaU1ãesr. 
P3ra esfudnrem·n'o de 001•0 melhorai-o e 301• B!'rao da Estanc 1~, Buru:que de .Mll!Jedo,, Barros 
pliai-o ' · P•ment~l, f'-1rn~rgo, CandLdo de OltveJra, Couto de 

· M:~;;-aihUes, Dian:J, Epaminond~s de Mello, Espin· 
O Sn. L;;Io Vt:Lo.oso:,,>.poiatlu . doia, Freltas, Frnneo · de Sd , Frc~erico Rego, 
o s11. L.<F . .ucETrn (mi,.ístto dà j~$ti:u) :-Uma lei Fr~nr8 Car<•nlho, Freitas T.:oulinbo, Corrêa· lla-

d 1 tii · bello, Felicio dO!' Santos, FlorenCio de Abreu, 
!JU.C tem e re~ll ar assumpto ·o Importante, como H<•!!ino e Silv;t, Lim3 Daarte, Martinho Campos, 
este, custa mUlto tr:~balho e omito tempo :~o .paria- "" 
mento; não ~e nem deve ser rotoeada todos os Mello Fr~nco, ! [ano e! Eust.,quio,ll•rcolino Moura, 
d . (A · ;1 Jeronymo Sodré, Ignocio M:trtins, AJI'on.so Penna, · 135 potn · 08 

• Pompeu, Priseo P3raizo, Pedro Luiz, José Caetano, 
Convem, pois, que um !AI assump!o fi<Juc regu- Joaquim Breves, Souto, Souzo Lim:l, TI1eophilo 

lado de uma maneira completa esystematica. Ottoni, Theodomlro Pereira e Visconde de Prado;. 
O Sn. Lr..to Y.CLLoso :-Comtnnto que não vá 

dormir eternamente l~ na com missão. · · 
0 Sn. BGAIIQOE DE .1\L\CEDO : - Ha de voltar o· 

mais b•·eve 11ossi vci. 
. O Sn. L-.'F'AYE'l'T~ (mi11istro dajwstiça ):-Por
tanto, req.ueiro que o projecto 'l"á as com·ml~sões de 
justiça ctvil e de fazenda p:.ra o indicada fim. 
(Muito be>n.) 

E' lido, apoiado, posto em discussão e appro1·ndo 
o ~cgttinte · · 

Requeri>iumto. 

Re~ueiro que o projecto u. H S ~eja remctliolo :is 
commjssões de justiça civil e razenda ;-J..a(ayetlc. 

Estando eõgotada a matorin da ordem do dia, o 
Sr. pr~sidente da para ordem dó dia 28: 

A_pr osenla<;.Uo de requerimento~ , indic.nçücs 
pro J tlCIOS . . 

Leçnutott-se a >esslio ás 2 l./2 horas da tarde. 

Aet.o. do dla ~8 de Dezembro. de 18,.8. 

. ~UESID~NCU 00 SR. FRED&lllCO DE AL).IEIO., (l.' ViGC· 

p•·csi<lmte) . 

N;, l1 hora< da manhã !cita~ clmm~d• 3Cbam·se 
pre$Cntes os Srs .. Prcdcrieo <lo Almeid,, CesMio 
A!Yim, Horta de Araujo, Ah·es de Araujo, Joa•Jililn 
Serra, Al'agiio c Mello, Bulciio, llezct•r:t de }lcnezes, 
Virinto de ~lcdeiros, Prado l'imentcl, Ser~~hfco , 
M~nocl de Magaihãe,;, Leão Vello;o, Rib~1TO de 
!líenczes, Mariano da Silva, Zomn, Anú~de Pillto, 
CO$ta Uib~iro, Silveira Q9 Souzn, Ta;·o1·cs Bclfort, 
João Bri~do, Almeida Couto, Ta>arc~ tic Mello, 
BnJ>Li; tu l'Cl'eira, Mello c· Ahim, Luiz Filippe, 
e Libera to Barroso. 

Comparceeram depois da cltarn:~d:i os Srs. Souza 
Andrade, José ~!ô!.riano, Sergio de Ca10tro, Frankliu 
Doria, Azambuja .Meirelles, Flores, ~Ildetonso do 
ArauJO, Galdino, Bcltrão, Macedo, ~feira Vascou· · 
cellos, :5ii l'eira }fartins, Hodri:;ueõ Junior, P~ula 
Pessva, Feruando Osario ~ronte , Seg.ismundo, 
Ruy Ba••IJosn, Souza Carv~iho, Esperitliâo, Bezerra 
Cavalcante , Barão de ViUa Beli:i, Ma.iheiros, Fr:~n
ciseo Sodrt', Mvreira Brandão, FideHs Botelho, 
nulh~s. Ba;son e Sinn l. 

~-· ::9.-'IQYO I, 

O Sr. presidente declara que, sendo meio dia c 
não havendo numero de Srs. deputndos, niia havia 
ses~ão. · 

O Sr. L" sect·etario d:i conta do seguinte 

Officios: 
Do VÍCC·presJdente ela prO\'ÍnCin do Jüo de Ja. 

neiro, Luiz Pinto de Miranda lfontenegro, em data 
de 26 de Deze mbro de 1.878, participando ter pres
tado juramonta e assumido a presidencin naquella 
data.-lntêlrnd~. 

Ilo minlsLro da mar inha. de 26 de Dezembro 
de J878, particip~rido '!UepÔr· d~reto de~~ do cor
rente mez,' Sua Mngestade o Imperador houve por 
bem nomeai-o ministro e ;ecretario de estado dos 
ne ~;o cios dn marinha.- Inteirada. 

Requerimentos: 

De João Bernardo Cox.ito (;rana<lo ,pedindo ~er ma
triculado uo ! . • nnnc; c! o curso pharmaccutico, no 
tl ro:;ente nnnc, por Ih~ fnll.:lr sútncolc o exame de 
geomet.ria.- A' eommissUo :te i~truct.ã'.l pulJiic~ . 

De G~tàvc de Bit~!ncourL Colrim, pedindo ~~r 
a<lmitlido a exlmc d!s. nnteria; da i. • c~dcira do 

· S! . • onno da ~sco la de rt1arinha, afi~ d~ ~mal.rica . 
1ar·sc r. o 3. • da mesma escola.-A' comu1i~siío de 
instrucc,io publica. 

))<) Thco~oro !Iugo de C:.~tro, p~din<lo presl;~r 
cxame'das motcrios do :l. • nuno de d ireito de 
S. Paulo, depois de appro\'~d·> nos1>reparatorios 
que ll!c rollam.- A' commissãO d~ iUS\l'UC~.ão 

.publica. 

01\Dt!>! 1lO l>J,I. 30. 

L' discussão dos 1>rojectúS ns. i õ7, i i>S, 179, 
!91, !.9-. e ~00 sobro malricui:IS e exames de es
tudantes. 

ldém do de n. !80 decl~r:mdp nulla a r esolução 
dá a~scmbléa provineial do Espírito Santo sobre 
a u~vegação fluvial da. mesma pro;ineia. 

Idem do de n·. lSi a respeito dos ~~ 29 c.30 do 
arl. ~O e art. 23 da lei de :!3 de Abril de 1877 da 
província do P~rnn:í relativos a impostos. 
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l'nllSIDill'"CL\ 00 ~11. I'R~Dli:IIICO Dt Al.l!E{l)A ( l :• Vice• 
p>·esideitte). 

St:~\!lf.-UHO.-~::u.a:Drll"'"rt::.-P.aroCC'r d:1 eommiu ü.o do pon
aGtl> e ordcil:I:los.-Puecor da. (!Om•ni &sS.o do i.:·Ott'IILICrd~. 
int.lu.stria. c ~rtu.-Diseurso:~~ dos. Sri-. Zalh:a, .o\ITouo Coao 
c I;nl\do i\f:u·tin:o.-OnDcl! D() DJA.-}l!Ltri.! .llil do ll$ 1U•11lnt.o ~. 
-jl\;uc;:<l{..io fluüal DO Espirito Sau1o .~Dlllicurio (' r.;,qu e ~ 
J'im<~nto .to Sr. Horb d e Áunjo.--Ob$~1'\':J.~J~s: d e;s Sr". 
F lo:"omeio de Abreu c HorW. Jc Ar.Lujo.-Vob.y~o.-lmpo14t.OS 
d!l pro\"inci:t do Paran3.-0i$CUrso do Sr. nui\rl[Uil do M3 .. 
~cdo .-Hequc!imcnto do Sr. Zam.a.-Di:".cunoli dos S rs . Alvu 
d~t Ar~u.j o , Loii.o \~rl.l.;,;;o, Bu:uquo dl'! )Iaecdo, Zamo, Horta 

~~~~~a~~ ~r~1j3~~~~~c 4c!e ~~~::d;-~V~~:;~~cd~ ~~ .,~,~~~1: 
llJt:nto~.-DisGuno c tcqu(' l'i wento do Sr. ·."-Ire' f.le .r\.rlluj o. 
-Düocnrso do Sr. FClicic> dos Santos .-\'ob.r.!i o. 

.-l's H h t) l'3S dn n1anhõ. ·reit.1 ~ r.hom,.la ~cham • 
se presentes os Srs. FreJerico d~ Almeida, Ce;:,,. 
r io Al"\'im, Horta de Ar~ujo, Antonio d~ Sl']Ueir~ , 
Ah:c;; de Araujo, Baptis!:1 Per eira, Mcirn d e Vns· 
eoncellos, Leiío Vcllo~o. Tavnrel' Belfort, Sin>nl, 
Ildefnn.'o tlc .-\.mujo, MaMei tle >ia;p lhiies, J,ou
r euço de Albuquerque, França Carvalho, Bulciio, 
Man ano da Silva, Ribeiro de Menezes, Bulhões, 
Espindola, Viriato de Medeiros, l\lanoel Carlos, 
Cost:t Ribeiro, Espcridião, Alfonso Celso, Bezerra 
tle Mencze,;, Jo;;,; Basson. Almeid.1 Couto, Fldells 
Botelho, l!c!lo Franco, Fclkio dos Santo~, Libe· 
rato Barr o;;o, Buarque· de Macedo, ll)"l~ino Silva, 
]\[acedo, Rodrigues Junior, J>aula Pessoa, Souzn e 
And;·ade, Pedro Luiz, Ignacio A!arlins, Joüo Emy;
dio , C~ndido de Oli>eira, Darão de Yllla-Behn, 
Joaquim Breves, Prisco P;~raizo, Arogio e Mellú, 
Z:lmtl, Sergio de C!tiitro, Sou1.a Lima, Fr:mco de Sit, 
Andrade Pinto c E!l;~minondas dtJl\lello. 

Compareceram uepois da chnmada os Srs. Gnl· 
dino, A!Tonso Ponna, Freitas Coutinho, Corrõn Hn· 
llello, Pom;•;n, Pr:tdo l'imcntel, Mor~lra Brandão, 
Silveira de Sorun. Lniz Pilippe, l'nYar es de Mello, 
Diana c )!mocl Eust:liJWO. 

Compart!ceram d epois de aber ta ,_ sessfio os Srs. 
·nezerra Ca\·alcanti, JGsc Mnl'hluno, Flores, Fcr· 
·nando OzGrio, Az:nnuuja l leiralles, LMuyett e, José 
Caetano. Monte. Bettrfio. Sc:;>ismuudo, Freit.1s. 
~oa•tu im Serra, Floriano de Allrcu, C.1u1arS"O- Ruy 
~rbozn , Jeronymo Sodr<', Fran ciS<.'O So~ré, Souto, 
M:treolino )loura, Frederico Re~o. Silvei r:~ l\lnrti ns, 
Scraphíco, Fr-.wklin Doria, Malh•)iro< c Souz<\ Cur
,·all!o. · 

F:.Jt.•rnm com unnicip:u.iío os Srs. Mello e .~lvin~. 
Barão da Est~ncin , Carlos Affonso, DanL1s, Fab1o 
Rei;; o Theodoreto Souto ; e Sém ella os Sr:; . AI· 
tneida B.1rboza, .Aureliano ll~g-JIIliír.s, ~Iauoel 
Pcdro, Segi~mundo, Couto ~l:tg3lh1i"es , Litlta Duarte, 
:\lartinho C'.1mpos, Theopltilo Ottoni, ThP.Odomi ro 
Pereira c Yiscondc de Prados. 

A's H 3J!• abre- se a sessão. 
o Sn. i." SECRET.\RlO dá conta do .soguinto 

Jl.'O'EDIEN'IE. 

Officlos: 
Do nliní$terio do ímperio, de 27 de Dezembro de 

1878, declarando, em reSl>Osta, que expediu M con
,-enientes ordens p~ra que ns decisões da c~mnrn 
dos Srs. deputados sobre as eleiwes á que se pro· 
cedeu, ultimamente, nos províncias de Goyaz.e da 
Parahyba, sejan1 fielmente cx.ecutadas. - Jnteí
J'ada. 

Do mesmo, de !!a de--Dezembro de i878, partíci· 
pnndo que, naquel!a .data, recommeudou ao presi· 
dente dã Jlroviocia dn·lltlhia que mandasse proce
der á ele1~1ío de um deputado ú assembléa gcrnl lc· 
gislativa .para !lreencller a vaga que deixou nn 
camarn dos Sr$. dermtados o O r. João Ferrcir:; de 
~[o ara, por ter sido nomeado ministra dos negocies 
da marinha.-lntciradu. 

Do ministro da fazenda, de 2~ uc DezemlJro de 
1878, remetteudc, inform~do, o requerimento do 
c~pitão c major honor:u-io do exercito Antonio Pedro 
Ueilor, em q ue pede a g raça de rclevnl-o d a pre~
crilmão demais cinco nonos, em que incorreu, pnrn 
po<tér haver do thesouro nacionol a quantln de 
!65,)000, que, indevidamente, lhe !lira d escont:\da. 
-A •1uem fez a req uisição. 

Do mesmo mlnis\ro ,.de~;\, de Dezembro rle !Sí !l, 
em r8$post:\, remettendo o officio n. :li), de 3i d e 
Julho de iSíS, da thesonraria no Estlir ito. Santo e 
mais pnpei$ que se referem ao requer imento em 
que Joaquim José Gomes da-Silva Nello pctle serre
levado do pagameo\0 do alcance, em que se acha 
pnrn com n fnzendn nacional, o ex-administrador 

a mesa ll.e rendas .-A quem fez a requ isição. 
Do mesmo ministro, de :!~de Der.cmbro de 1878, 

r emcttcndo, informado, o requerimento e mais pa· 
peis do bncharel Serp;io Lopes Falciio, pedindo a 
r estituic1toda quantia de 1:235,)902, con1 que etitron 
para os cofr es publicos, de seus ordenados como 
cbcfe de policia interino da provincia deSanla Cn· 
tharina, desde i3 de Março ·até i7 de Setembro de 
iS7~ .-A 'lU~Ul fez a requisição. 

Requerimentos :de João Pedroso de AlbuquerqUG 
llrandão, Jlediutlo rwra fazer exame das ma terias do 

.2.• anno, afim de poder malricular·se no 3.• anuo 
dn faculdade de m~diC>iM da Bahia. -A' com-
missão de in~trucç.üo pubhca. ' 

De .-\ ~ostinho da Silva J)ittencourt, J>llarmaceu· 
lico, pc~índo pat·a matricular-se uo :l.• anuo do 
curso medico da f:u:uldade do Rio de Janoiro, de· 
pois de prest.~r exame de anatomia c physiolo:;ín. 
-A' conunissão de inst.mcç.ão publica. 

Do Bellarmino Ricardo Costa J unior , pe1liudo 
prestar exnme <las mater ias d o 1.• anno da fncal · 
dade de medicina da côrte .-A' commissiio de ins· 
truc~iio publica. ' 

De Jos6 Cnlheiros de !\lcllo, pedindo matricn· 
lv.r-sc e tJrest.•r e:umo das ruatcri•s do 1.• nnno 
da r~culdndo de direito do Reeife. -A' eommissiio 
de instrucç.~o pu~licn. 

De EnsLaqnío Zeferino dn Silva n ra:!n e outros, 
fieis de arm.~zem e ajudante. das capatazias da al
fandcga de Pernambuco, pedindo que seus venci. 
mentos sejam igualadqs aos dDs !!, •• escripturarios 
ô~ mesma alfandc:;a .-A' commissiío de pensões e 
ordenados . 

Dos desemb~rgndores· da relação do Ouro ·preto, 
pedindo que seja removida a sMc do mesmo tri
bunal para outra cidade, cujo clima seja consen· 
tauco com a idade e nature<:n dos trobalhos do~ 
mesmos desembar:;-adores.-A' commissão de jus· 
tlça civil. _ · 

l.'.!Jli':Cl!R DA .CO?.OCISSÀO DE l'E:XSÕES E ORDE:XA.DOS. 

A com missão de J?Cnsi'ies e ord enados, n IJUem foi 
presente a petição JUUta-do·narão de S. Domingo~, 
JUir. de direito da comarca de S. Fidelis , na qual o 
mesmo requer um anno- de licen~, con1 todos os 
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vencimento~, para tratar de sua sn~de, seriamen~e l e~dido dinnte da disposir-ão do ar t. 1.93 d~ re
compromelltdo, entende que, em v1sta da allegaçao g1mento da casa, que diz-nenhuma mntena se 
comprovada com nLtestado de um medico, que ius- toma rã em consideração· na camara, sem que pri
píra toda a confiança, e<tá no caso de ser deTerida a meiro se mnha mandado a um:.1 commissão para 
alludida pretenç.ão, menos, porém, na parte de lhe sobre ella interpor o seu parecer. 
serem abonados lodos os vencimentos, e sim só- 0 . . . . . . 
mente 0 respectivo ordenado, porquanto as gra- .- Sn._PllES!l>E~TE .-0 pro)ecto sob1e loterta fo1 
lifiea~ões quasí sempre suo concedidas p,.a labore; '' commtssao de fnzeoda . 
em vista do que offl~reee o seguinte pro)ecto : O Sn . Z.nu :-Serve-me a Lleclaraç:io de que 

A ~sembléa geral resolve: Y. Ex. r~meltcu o projeclo sobre loterias á com
missão de fazenda e o projectosob rc a.peonde morte 

Artigounico. Pica o governoaatorizauo a con- á commissãode,iusliç.1 criminal. v. Ex., porém, 
ceder ao Barão de S. Domingos, juiz <!e direito da devia antes dit·igir·se pelos arts. 123 e :1~~ d o 
comarca de S. Fidelís, um anno de licença com o regimento, ,111e determinam 3 marcha que de
respectivo orr!~nado, para trat:lr de suo saude. vem ter os projectos, que pelos de)lulados são aqui 

Sala das sessões d"s commissões, 28de Det.emiJro apresentaclos. 
de !878.-Jn-noocncio Sera.pM~o de Assis Ca•·vallw, No art. 1.2:) determina o regimento que os 
-Dr. Jose L·ui z de A.tmeiáa Couto. Jlrojectos scj~m lidos na m'e;a pelo L• secretario, 

PARECER DA comnssio DE CO!>IMEllClO. conforme dispõe o art'. G7 t e ctue, terminada a lei
tura de cada um, o prcsiaente porá a votos-se o 
proj ecto ~ ohjecto de deliheraçào- etc_ A commissão de commcrcio, inuustria e artes, :i 

quem foi Jlresente o decreto ri.o 67~9 de lO de No· 
Tembro ele i877, autodzando a cclebraçiio de um 
contracto llal'a a navegação entre o vorto do- Hio ue 
Janeiro o·o de New-York, com escaias; 

Ora, este iuconvenienle n5o seria de gl'3nde al
c:mce se por,·entura as commissões do fazenda e de 
justi~a erilninal U vcssem, desde Jogo, d udo o !lare
cer, unico que podiam dar a respeito ele seme
lhantes projectos, isto e, qne realmente esta"i·am no 

Coosíderan<l o as altas vantagens que decorrem caso de serem tomados em conside raçilo pela cama-
da aproximarão dos dons povos ; - ra dos Srs. seP adores e deputados, Jlorque antes 

Considemtldo que a nova linha de na:vegaçiio vem d~ sôr conlleciJa a opiuiilo lla camaru, nUa sei que 
pôr em directo conlacto o Brnil e o· seu principal- outm parecer poderiam a;; commissõ~s dar sobre 
consumidor de café , libertando- o do oneroso inter· semelhante objecto _ 
posto d~ Londres : Acostumado, porém, em ccrtns-.m~terias , á não 

É de parecer que seja adaptado· o seguinte pro- pedir nos meus collegas das commissiles que apres-
Jecto : sem ouuão os seus pareceres, ju·lg·o·ine n o direito 

de vir reclamar á V, Ex. sobre a direccão dada 
A asscmbléa geral resolve: aos meus proj ectos. pedindo que no 1Jri meíi·o dia de 
Art. L• Fica approvado o dccretQn·." 67-29de lO sess1ío, na hora do cxpedienta, llaja Y. Ex. de 

de Novembro de :1.877, pelo qu~l foi concedida :i ct>nsuHar a camara se as jult,'ll objecto de delibe· 
ca;;a commet·cial d e Johu Roocb & Son. de New- ração,. J?ara que, no caso que ella decida vela 
York, a subven~ão- annual do· 200:000;$000, paga affirmahvn, como e a acredito, sejam ellcs imme. 
por trimest~es, no Rio- de Janeiro, em moeda cor- , dintamente impressos e distribuídos, afim de pa
rente do Brnzil, para o e~tabelecimento de uma derem entrar na ordem dos trabalhos . 
lia \la de j)aquetcs a v:~. por entre os porto~ do Ria de Desejo que a camura uos Srs. deput ooios t t<l te de 
Janeiro e New-York, comescaia pelos de S. 'lhomnz, semclbantes assumptos: Kão tenho a pretcnçãr. de 
Pará, Pcrnatnbuco c ll:! l!ia, eom :ts clausulas que suppor que o modo por que aprespr,tei os projeetos 
acnlllpanham o mesmo decreto. seJa completo. Estou, camo todos os collegas que os 

Art. 2, • Ficam rcvu:;adas as disposições am assignaram, na disposi\'ão de aceitar qualquer 
contmrio. emenda ou modificn~ãa de que e!les sejam susce· 

. ptiveis, para que poss:~m melhor aprov~itar á boa 

ZemPobçr.ooddae~am8_,8n.r~ d0ors. PSredros . d~~utaC·~2~~ ~B7•!tdr~n_D.~ direc~üo dos negocias publicas. DeseJo, r epito, 
• u- -·'- • - vel·os discutidos, mesmo porque tem assento na 

Ftde!ls Botetlw.--Josd Caetano, casa muitos collegas meus proficientes em direito, 
criminal, que, promettendo-mc o seu apoio, com · 
promettem-se a apresentar um substitutivo que 
possa satisfazer todas as opiniões. E tanto mais 

, anceio pela discusSão deste projeeto, quanto, das 
gazetas que se· publicam nest:> cõrte, 'l"ej o que a· 
apl'eseutação· do projeeto abolindG a pena de morte 
e su)lprimindo os aeoites nos escravos, rem produ.
llido ll<ll· tab ou. quâl- alvoro~o nos fazendeiros de 

O -Sr •. Zama (pela <>t'dem) : - Allimci-me á· 
tomar a palavra ~n~a fazer a reclamação acerca. da 
direccão que Y. •. ~. deu á papeis qne· !'oram ú mesa. 
Não .raria. esta reel:~cmacão, se não• estivesse llallt· 
tuado á viver c~>m V. ~ ·~ ba longos- annos,. e eo
nhec~r quanto V. Ex. é amigo dnj ustiça e fiel 
obse~v.adllr, da leL Conto~ pol'tllutor que minha re
elama~o ser:>, com eerU!U!·, auendida e. por isso 
fal-a·bei em breves. palavra& •. 

No sabbado·atrasado;. tive· a; honrn d& submett.er 
-á consideração da camara dos Srs. de pUlados, dów 

projeclos. que, se têm serv.i do de chacóta. a 3lgum 
anonymos; to<hvia, tem merecido a approvação de 
muitos, do$. meu. et~llega&,. ;'ISIIÍlll; como da. im• 
prensa. que U!m a. COZ:lgtil de l!l13J; opbuões. 
Esre~. dons . projecto~ foraWJ remettidos· por V. Ex. 
á ro~de j:U.Sôiça erimhial e· de famendil ; e 
com effcito' faeil- era que V. Elt; assim tivesse pro-

S. Paulo. · 
Cumpre-que dirijamos nossos trabalhM <te mooo 

·a encami-nhar· a opinião sem assustai-a, nem con
' trarial-a. 

R assim,. p<tis,. espera- qne· V. E'x., cnjas relações 
muito· me· honram·. atU!il'derá ás reclamaçõe;; que 

. me vi· obríg:adu a faZ!! r. 
(} SR. l'BT.SlllE:-."TE :-As com missões ouviram a 

· reclamação q_ue· acaba d-e fazer o n obre d eputado 
pela· Bllhia. 
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Elias tc'm trinta dia>, conforme a reforma do 
regimenlo. fei ta nas se~siles de ! c 5 de Junho dl! 
:1.877, que· mandau ;;ubmelter á ~precia~ão d:ts 
respe .. ~tiva.s. commissões ntt.! o~ projectos de ld, 
vindos da outra tam:~ra. Entret:lnto os con1missüos 
ouviram que o nobre deputa,so tem Jlressa de 
discmir e fazer votar seus projcctos, e eslou cerlo 
de que tomarão na de,·iua con~ider'"'ão n sua 
reclamaçiío . • 

O Sr. A.ffo!•f!O Cel>~o (pela Ol'dem) : - Sr . 
pr~siàentc, parcc~-mc que o nolJre depn!atlo pciD 
Bahia cxtrrnou uma queixa contra a commiss1io d~ 
fazenda pelo facto de não ter a inda dado parecer 
sobre um dos dons pr ojcctos por S. l!:x. aprcsenla
dos e m uma das se>sões passatlas. 

Sendo as;im, dc,·o declarar ao nobre tleputado 
qne esse 1•1-ojccto ain:la nilo ror reme! tido a com·
mis>ão de' fazenda ; sej;'t o lil'esse sido, 3 commissllo 
se :lpress:u-ia Clll apresent:l1' o seu par~cr, como 
prova da considerar-ão e estima que o nobre de
plllado lhe merece. 

O SI\. Z:\~IA : - :Mas não quero que a commissão 
faça :~qnill<> a que niiú é obl'ig-ada p~lo rogimento. 

O Sn. ArFo:<w Clll.oo : -O projccto ainda uiio 
foi rcmcttido á comJ.lli~são; desd" que o fõr, ell;l 
dará o seu parecer como lhe cumpre. 

É~ declaração que jalgo dever l~zcr. 

O S··~ Iguaeõo )lartíu~ (IJCla ord•m) . 
Sr. pr~s1dentc, os di~uos desemburgadores d~ r e>
laçãQ de Ouro-Preto deram-me a honra de encnr
reg~r-me de fazer clle~ar a est3 <IUg'USl:t cumar~ 
1\llHl reJWO$Cillação, pedindo n transrerenc ia dn 
>Me de>ta rcl:l~âo, da capital para outro qualquer 
ponto da provinci~. 

Funolnrn-sc os llignos desembargat!oros para ro-
1.erem este pedido, na circmnstnncb de n;;o lhe 
ser fnvora,·el o clima da~uella cidade. 

Os magistr<Jdos quando cllcgam ás relações, 
:.chrm1-~e cu1 idade rnni:::. ou. rnc~DO$ av~nr-.... '\dá, de 
modo <[U~ a 11\lld;lnça de clima, JlOl' menos sen· 
Sil'<!l que s~j~. lh~s f:~z soffrer em sua saudc. 
All('gmn os dcscm b:\rgadorl!s que muito 1ê:n soffrido 
-1lli. . . 

da trnnsrerencin, d~sig:uaria algu1:1a das c itlaoles_ 
sitund!l.S nns m~•rgtlllS do rio d:)s Yelb:1s. 

Ulr Sn. DEl'UT.\no:-On S. João d'EI-Rei. 
O Sn. Ic:-<ACIO )fAnTr:-<;:-Xi:ía 6 sc1n fundamento 

que faço esta h·mbr~n~a. 0> nobres deputados 
!':lbc•m IJ UC H c•trnola ol~ rerl'O o. Pedro Il tem por 
lei de prolon:;:tt·-~~ at!S :i:o: mnrgen:; do r io dns 
Velhas, e e~'~ ponto at•'• 01ulc cste11<l.er- se a estradn 
$er:í. a mni> lmport:ont·~ cidadr da m esma pro 
v nlCJ:\, 

Ulr Sn. Dr.;•uT.\Dfl :-s~·~ em nm fu turo muil-o 
l'CillOtO. 

O Sn . lc;~.\cw lbnTIXs :-Cião ~ assim; Deus 
no,; l ivre llc •rrtu .,·, n'um futuro remoto :i estrada 
de fen o n. PcJro li che~tte ús mugens do 1·io das 
Yellws; c ~n:oru lo se dt>r este facto que todos ncis 
nluwjamo~. •r•mn<lo l :i che~:u· a e>tt:ld.a, esse ponto 
serã, cou1o disse, o mais importante tl!l JlrOVincin. 

(j11 Sn. Dsr~T.\no :-Ou SanLt Luzia. 
o Sn. IGX.\CIO ~1..\nTr~s :-~b~r:.. s~uta Lw:i~ on 

:llncmílJns. Esw c~lcul:~dn. Sr. 11rt:sidente. a dc.<
pez~ em dous mil e quatrocentos c{)ntos pnr:l 
cento o dnlc h~gu:~s c.lc n:n·egnç3"o lluyiaJ de S.:t· 
IJnrn a!<i n bnrrn •lo riu das Velh:l~ coou o :.'-. Fmn' 
e!:.:eo ; 1..~ nm ponto (':O;' C por tonto que pódc se eon· 
sider"r i uuicado. . 

Por cou~~qucncia. St•. JH'esidcnte. espero que a 
reprosont:~ç:1o dos dignos desemb:u·g-adores da re- · 
laç:io de Ouro Prelo seja tomnda 11à devidtt -eon;i.
detação Jlcl:t e:tmJ:l'a, c so a. etUlJal-u rec.on hcr-er a 
con\'cnii,ncin dc:<~a cmnsfc t•encia, lernbro desde j :i 
para a ~,;de da r.,J,.r.:iu qrwlquer das cidades das 
margens do r-io das' Ycllra,., em que a estrada de 
fc'rro D. l'etlro U ti1•~rtlc terminar. So V. Ex., Sr. 
presidente, me pomJillc, em poucas palnvns ~farre1 
ti cmnam uma llcclarn~ão de outra natur eza, n1as I quo jnl~o muito ilnJJc.orl~nle. 

JJ hOit', Sr. presidente, um arLigo no q rml se . 
olel·.lnru <JU~ cu estou etll opposiçuo ~berta ao gahi. 
netc 3Ctua1. 

O Sn. Al'russ" Cr.r.>OJ :-X:io s e deve d~r impor· 
tancia a isto (.-tpoiados). 

O Sn. Ir.xo~.·:to )hltTt:>~ :- Nio llTCténdia nem se
quer toc:rr neste facto ; mas apresenta-se uma 
opportunid•d,-, e c u quel'O tornar· clnra a· minha 
tlo~i?o. 

Nao 6 de lloh Sr. 11rcsiolenle, <rue tenho a 
honra de ter 11111 a>scntll nesta cns:r ; em duas 

O Sn. ! GX.\CIO :IL\nnxs: -Infclizmcnl~ um dellcs legisl~l:tr3s cilll>Clentivns maath·~-mc aqni em 
ha ponco fallfcen. oppoSJÇ1oo s.!m tre;::o:rs ~os go•·ernos de nossos 

O Sn . AFFII:'i>O Csr..so :- O q'uc ó pr-eciso .; tr·nns-
fcr·ir c:;ses des~mbargadores. · 

l:!lt Su. D<:PtrT.\uo :-0 clima 1le Ouri•·Pr~to ú allver<~rios, s~ n!io com talento c illustmção, ( não 
e:tcellente . apoiadO$) tenboeonsciencindcqoc mant ive sempre 

O Sn. IGX.\C•o lL\RTrx• :-Acho, Sr. prc.idente, franqueza e cncr::-ia em todo .o meu procedimento; 
que o clb1a de Ouro Preto era renlmcnlc 11a anuos c tenho pnrn mim, Sr. presidente. que u•u · dos 
inconstante e inconveniente príncipalmence par3 tiLulos princip:r.es do homem politico ,; a sioceri
as t>esso:r.s ele iua<le u m poueo avançada. ·l[as de dnde e n rr:inquczn. 
certo tempo a esta ~rte, tem foi to u1ua differença Declnro a Y. Ex .1 que dos illustt·es cavalheir os 
nmito sensível para •ndhor; mas os dignos desem- que formam o mimsterio nctnal eu tenho moth·os 
Largadorcs da relaçõo de Ouro Preto l!SSilll uão de queíxn, porélll p•;;,oaes. 1\!as fique a cnmarn 
entendem , c [ledem a tl'nnsferenciadareloo•ão pnrn c~rw. de q!l~ isto ni\ohatlcinfluirno meu p rocedi-
outro qunh}ucr ponto da pl-oYincin. ' mento polttJco . 

EntregJ ndo esta represcn1ae~1o, estJCro que Y. Ex. U.11 Sn. DeP;;uoo : - Asóim proc~dessem .todos . 
~~em~~te_rá ti respccti\'a ~o!n.mlss~o. c (li!ÇO a e.sa O Sn. IG~.\CJO ~hanxs :- Quando em opposi~~o 

111\Ul~:-u? _q n; ~m br?"'~atl.e t>nntt:l seu pnr-ecer · aberta ~o~ nossos adversa rios nHurnes, censur ei 
_sc.mc fol a_hctta lemor:u algum ponto da pro- :1 um ::ltstmcto eon~en•ador que se declarou e•u 

v r neta c:!_ e ~1nas qnc_ p~dc s,.,. indicado pn: a séde OJ.>J>Osiç:io por ter ~ido maltt':ltado por um do~ mi· 
d:r_ relaçao,se ~ rommoss:~o reconhecer a uece.sidadc .- n rst;·os. Ctll\$urc i--() d i'.endc) que não era motivo 
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para opposirão 9 }Jror.ooimcnto ele u m ministro 
para com um dep utado; ainda lwje ~ssinl penso c 
sempre peus.rci. 

Jleclaro a V. E x., Sr . presidente, q ue por mais 
f011e; qu ·~ sojam esse> mosivos n~nca clles 110· 
•\crão infl uir no meu procedimento polit ieo. 

Não imi>Orta que m~ qucir:ml d~r esta ou aquclla 
posi~o na camara. O uni(!() juiz dos meus de1·eres 

·sou eu , 'JUC su me g uio pellHJUe me die ta a eon~
ciencia.. 

D'entro os neto> úo octual míni>terio, ha um a 
res~eito rlo qual prei.Qndo na tribuna ·pedi!' expli· 
eaçues ao g-overuo . 

Já uno me •·efiro, Sr. prcsi<l~nte, ao r~~to de 
tcr-5e magoado um chefe que pelos seus talento>, 
serviços, c dedicaçno tudo morecc do partido li · 
Lera! da província de llinas e de todo o lmpcrio, 
r efiro-me M Sr. conselhei•·o Silveiril Lobo (apoia· 
rlils) ; não, Sr . presi<lcnte, eomquan!o esse mus· 
trado eltefe me mcrcp o maior resp~ito, ~dmi
rnção ~ vener3Ção nv.:;mo, a sua ]U:lr:'onnjldnde 
pns..«a, qnando se trnta de ttm vrinci pio polit ieo, e 
<lo hem vuJJiico. (Jl uitQ bcno.) 

O Sn. G.\Lor~o l\.SVES; - O neto .tddicionnl foi 
rasg~do . 

O Sn . I a :<ACIO )l.~nTIX~ : - P~rdoc·llll\ o •tol~re 
d eputado, não me Interrompa, espere, que eu vou 
~diante . 

·sr. presidente, no decr•Jto em 'l'lll o Sr. conse
lhcil·0 SH~·eira Lo!Jo julgou-se oífe ll<l iuo, 1•ejo 
mais uo que oO:ensa ú sua pe;soa, vejo dcs:mlorada 
a a..<sem hléa proYincial da n1inh a llroviuciu ; 
Sr. presidente, não é Jl!!IG r:~cw d:~ nssembléa pro
l'iru:ial ser mineira (!UC eu digo isto, outra qual
quer ~ne fO<se, o meu pensa I' seria o mesmo. · 

Alu, Sr . pr·es idcnte, eu v ejo u m pr iuciv\o li ~c- · 
ral ofl'endido; por m~is quo eu qneirn eon .-encer· 
me de que ni'~ ha tal o!Jc:1sa, .vejo toda\· ia offen
did~s ~s franquezas prOI' inciaes, desautor~da a 
~ssembléa provi ncial (..!.poiarlils). 

Vejo, Sr. JHesirlente, c di;ro-o com sentimento e 
pezar, que o ministerio n imiamente lillural, o mi· 
nisterio que tem prllStadu serviços relerDntes, ~o mo 
sou· o primeiro a reconhecer, o ministerio que para 
se imwortulisar llastaYa a economia q ue tem reilo 
n os cofres publicas, as despezas illcgaes que tem 
cortado, o ministcrio que. pode-se dher ~ o unieo 
miui::terio verdadei ramente liberal que tenrhavido 
no paêz n csle segundo rcln,nd v, se t0uhn esq ueci<.lo 
desses princípios libc•·acs para offen ller as franque
zas provinciaes, sondo >ictimn llcssa oíren.sa a mi· 
nha pro1•inci:1, a q ue nenlluma outra exc~ n o 
l iberalismG (A poiados). 

O Su. PnEsroE~--re :- Lmnh ro a.o n obr e depu~do 
IJIIC está p~ss.~da a J>timeira hora. . 

O Sõt. [G:oc~cro M.\nTI:-iS :-Terminarei em poueas 
palavras. 

Sr. presiuente, Isto que acabo d o manifesta!' a 
V. Ex . o â cnroarn, já o doolar~iparticul~rmente ao 
meu dls tincto am igo o illusrrado Sr. m inis tro da fa
ze-nua. Com rranqaeza, dis..<e a S. Ex., queixar-me
h ei do governo por ~stes factos. oor~ue entendo que 
os pr incípios liliernes foram offendtdos, e o acto 
nddicional nJ o foi respeitado. S. Ex . rc~pondcn-me, 
que pretendia convencer-me de que não !Javh• 
otrensa all!Uma no actoaddicioM l. 

Sr . presidente, declaro a V. Ex. e á cama r a que 
terei .nt isfação completa, so por.-entur3 S. Ex. me 
puder convencer d e que uíío forani otroodidas as 
franquezo,; provineia~-s, de !)Ue a :l!'semblóa pro
vincJal de minha prov ineia não foi desautorada, 
porqnc assim eu continuarei a pre:star no governo 
actnal o fraco, porém sincero apoio <JUC ~lé ag~r~ 
lhe tenho prestado. 

Sr. presidente, no artigo ,, que rno teftro, inj u
riosas offensas e iufames calum,lia! se procurn 

k~~ç~~U~~~~~~h?o rrxN;~~~-b~~~J.ao Uo me~ :amigo o 
Senhores, nuo 6 (ltocurando a'mter os homen' 

de merecimento q ue o !lOiilic() póde snbir ; o tahm
to surorior, a illustr~ção rccoall~dd.:i, ~ s~veri, 
dndo dé C<trac L~r, a conductn ili i:>.;d:t d•l Affonso 
Celso, &"lo títulos qu~ o tornmn res;1eitad o nao sei 
JlClos eorr~li;;io:wrios, como J.>Clos Jli'Oprios -3dVN· 
s.~rio~ {Apaiudos). 

Sr. [lr~siuente, na lut~ volitica que se trn1·ou 
nn minha provin cia tnlvez S. E~. o Sr. Affonso 
Cel<o n5o tivesse corrcspond~ncin mnis oelh•n com 
qualquer outro do qnc crommigu. 

O Sr. AFb'OXSo CELso ;- ll:' exac lo. 
O Sr. IGHCIO MÚl'ft:<s :-D"daro solemncme nte 

que ninguen1 fOi ma.i~ l c~l n ti l~l na s:.lstc,m tac.üo 
d.1 chopn orgJnisnda d o <(~<e S. ;,;::. Em tod~s as 
suas ear !.<ls nen h uma tem ~ n•lta uc reser~·ada, 
todas 110dcnt ser por todos lhl < ~. S. f.x. foi i::can
'avel uo·t~·aiJalllo; wstenla•tdo a dtn(l~ organisadt~. 

Terminan do, d,ocl~ro a '\'. J~x. , S1·. prcsid~n ll', e á 
c.~mara que o mou llro~edimcnw s~r.i reg ulado sú 
por mim. Apoio o o11:tu.al g;t l.l iact(·:tn:ts quando eu· 
tender QIW d~'':l declanlr·rnt• '·'m O)' jlOsi~ãn. f<d -o . 
hei, [l•Jr,JUe Y. Ex. contpr~h0nil~ ll'l<>ninlla que me 
custe mui to fazot· opp<>si~ão :~os m<Jus correlig ioun
rio~ 1•nl itieos~ te~e1 a ~:·nnqn.cz:1 c a CO!":lgcm pre-
cisas para isso . 

Ntmca, Sr. pl·esi<len!e, rccnd ante o toumpri
men to do meu i:levcr . 

VozES: ...: Muiw bem, I 

ORDEM DO DJA. 
~IATi.tiCULA DE ES fliD.\.~ltS . 

E ntrom ~ueeessivamentc em u niea di;;cussiío e 
>ão r ejeitados ns emendas do sca,Hlo nos p rojcctos 
n s. :Wi e 158 de i8i7, fl lle conceile :u dispensa ao> 
estudantes Bazilio Rou•·igues du Gttmpos e Hcrmi
nio l!artins Cu r vello. 

E ntram sncccssivamcnte mn 1.• disctlS..<.'io e são 
rcjeit-~dos os }lrojcctos ns. f79, l!H, 19'> e i!OO de 

· !877, que conc~dem disp~nsas aos os tu dantes Fr:m
cisco 'l' clle:~ &rrcto de ~lcuczes, Anton io Per ciro 
da <:amaro Lim~ Fil!to, Frnncisco José Gomes, los~ 
urbano de Castrv blenezi!S. 

1\-""J,\'.tO.-'.Ç-tO z.~LU\-I .. U N"O ESPUIJ'rO S.t"'TO. 

Entra~"' :!.• d iscussão o pmjectJ n . !80 d e {8i7 
declarando m'l.IJa e sem elfeiLO a resoluç.lio da as~em
bléa Jegislati'ó.'l [Jrovincial do Espírito SaulO, antu · 
risaudà o ;;ov"erno da p rovíncia ~ G-ontralar com 

. quem maiS vantagens ofl'erecer o privilegio confe
rido pelas leis ns. a de t 8 lle Outubro d e ! 873 <J 
35·de -16 de Novcm~ro de :1.87~. em virtude da.s 
q <taes foi celebrado o coutrato de i 2 de Maio d~ 
!876 que ainda vigora par:~ n nawgnçlio Uuvinl da 
mesma provi ncia. · 

O So:-. llor&a de A.~aojo: -Sr . presid e nte , 
vGu SlliJmettcr ~consideração da eamara tini re(Jueri· 
meu to p~r~ que o projecto em diseussiio volte á com
missuo de ~semblê~s provinciaes. Firmo-me para 
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isto no se«uinte : 3 comniissão de a~~cmbl~~ -pro
vineines. tendo !'sr.nJinodo os papeis que Ih~ fornm 
pra>ente;; eUI I8'i7, eoneluiu o seu pnreecr, propondo 
um proje!'lO d~: !c i ~ue deda_r~ revogada a lei da a~
semblca d~pro•mew do Esptrlto-Santo, doS de M:uo 
do anuo l"";:ado, e . :mau da continuar em vigor o 
controlo rc.leJ:>;.rdo pela pre-'<idencin dnquella pro
vineia pnrn a navegação entre a ~apita! e alguns 
pertos circunn-izinbos, em i2 de ~!aJo de i 87:i.· 

Entendo, Sr. pre~idente, que o projeeto deve 
volt~t· :\-commis>iio, porque n assemblea provincial 
do Espírito Snn io j:i revogou a lei de· li rlA M:~io, 
r.uj:t r~·ognção é rag.ora. proposta·; 

A t~i n. :10 de :1.0 de .-\l'osto de l 877 re,·~ou :~ 
lei ,i e S de 3l• io, ~ ··~solu~~o do presidencia de· 20 
de Abril olo me;n1o a uno c O$ actos stlbsefjUCntes 
do go, crno do provinda, con\ 1·ehlç;io tl (~omprmhia 
cearense de naycg:H:ão a v:lpor . .. 

0 Sn. FLOilBXCIO DE A BIU:li :-É U1Clbor rcjei· 
tarmos Jogo o projecto. 

O Sn. HonTA DE AnAt:Jo : - ... o ded nrou nullo 
o comr~to ~~,,, companllia a>Sign~tlo em J~ de 
Maio M l875. E;s~ mé~ma lei antori>ou o presi
dentt' d~ prOTinda a mand3r abrir concurrencia 
e rontrat:,r a •llt-'1 :23'\"t"~çUo com <[utm mais ,-l'ln
togcm off~rec.-;;,;, indu;iye n do porto de 1\acibá, 
fazendo a 03'";-~a('ão ~xtt'ln:::h:-n a outros portos do~ 
r ios Santa )!:>.ria, Jucli ~ Una. Em nrtude · dn 
:tutoris~ç>o dada por esta lei, o _pre!ideute da pro· 
v incia contratou a dita nnvegaçao com o commen· 
dador José 1\ihciro ,Coelho, em Janeiro do corrente 
anno. 

s~- a commissão se limitasse a propOr n revo
gor.ão da lei de 8 de ~lnio do anuo passado, vota· 
rio" contra o proje.cto; cumpre, porém, notar que n 
commissuo declara em Yigor o contrato que havia 
s ido celebrado paro esta navegação, em i2 de 
Maio de i 876, d iz o projecto, mas me parece ser 
erro de imprensa, porque a lei <i de 187~. 

Assim entendo que o projecto deYeToltar á ~om
missão, afim de que ella, tendo Lambem presente a 
lei proviuci~l do Espirito santo, de tO de Agosto 
do an.no pa~ado, _possa formular o seu pare
cer, enlitlindo oplníao sobre a 2.• p., r ta do pro · 
jeelo, isto é, deebr:~ndo se o contrato de tl . de 
Maio fica ou não revogado. 

Esta questão i import:tnte, porque ; commissão 
entendeu que a assem1léa proyincial tinhn exor
bitndo, por haver declarado caduco, ou por baver 
r eseindi(lo um contrato existente entre a adminis· 
tração eaemprezade navegação. 

Entretanto, emquanlo se apresen~ava aqui este 
projecto, revogando a lei da as>(lmbléa provin
cial e declarando em ''igor o contrato annullado 
pela nssemblêa, e:;sa mcswa as:.emi.Jh:a vola\a uma 
lei declarando revogada a lei de 8 de Maio, os 
actos da pres·id-encia rererentes a essa naveg!lç3.o 
e o contrato anteriormente feito, isto li., de i2 de 
Maio d-e- llrnl. 

Me: parece portanto convenieate· que .o projecto 
volta·. a commissiio, nfim de ser por ella reconsi· 
dera do. 

E' lido, a)lo.iado e posto em· discussão o se:;ni:ate 

O Sr. Floreueão de Abreu:-sr. presi· 
dente, não teria duvida ~m votar pelo requeri .. 
m_ento do nobre deputado pelo Espirito Santo, se 
m:o o JUlgasse Simplesmente desnr..cessarlo . O 
nobre deputado nos disse que a lei de que trata o 
pnrecer da commiss5o ja foi revog:ada pela assem
!Jié.~ provi ucial. Ora, se esta lei já foi reYogada; e 
é~ revoga~ilo della o olJjecto a e que se trata n;o 
Jlrojccto em discuss:lo, que necessidade lia de noVOi. 
estudo~? l'ara que voltar :i com missão? 

O Sn. HonT.~ DE An.wJo :-O projecto tem duas · 
partes. 

0 Sa. FLOR E.'\"CIO l>E ADnEU :-Se o para l~l' a lei 
pro1· inda! rle 1 O de Agosto, o no!Jre deputado aca. 
b:l de dizer-nos, respondendo a um áparte que. 
tive o honra de dirig ir-lhe, qtie linha a lei. Pois se 
est;i presente a lei, se nós a podemos vêr aqui, 
p:•r:t que ,·olt;tr o projecto :i cornmissiio! E' um 
traLnlho i nu til e portanto dispensawl. 

Diz -nos o nobre deputado pelo E~pirito Santo: 
o projecto tem du~• portes, mas ainda assim não 
Yejo neeo~sidade de ~ollar o projecto á commfssão, 
nem é r egubr que se o faç:~, porque n:~ parte a que>. 
~ l lt1de o nobre deputado tratn-se da execução de 
um contrato . feito peln administração provincial, 
em virtude de lei proTincial, e a nós. falta eompe
trncia para involvcrmo-nos em tal assumpto. 
E'. á administraç1io pmvincial que cab6 cia
wmal· o ; e se ella f~ltar aos seus deveres, ou -não 
cumprir suas obrig3ções o contr3tante particular, 
nos tribunaes J udlcrnnos cabe conhecer da ma" 
teria. 

De.-o dizer mais a Y. Ex. que ainda quando não 
se desse n razflo apresentada pelo nobre tleputado 
pela provlneia do Espírito Santo, de estar revogada 
a lei de que se trata e portanto s<>r tnutil o pro
jecto, votaria contra elle, porque entendo que o 
110reeer do eommissão não se funda em justos mo
Llvos ; e porque a lel provincial do Espiri LO Santo, 
hoje revo:;ad;t, não podia ser trazida ao conheci· 
mento do poder legislativo geral. · 

Essn lc1 n iio foi sanccionada porque viola.ssé a 
consti tuição, os tratados ou os int.eresses de outras 
provln~las, mas porque julgou o presidente não 
eonvir il pr~vincia, h ypcthese que tem sua solução 
no netn ndô1ctonal. 

Em minha opinião o ·projeeto que se discute é 
apenas mais uma usurpaç.'io, que ss pretendeu 
fa zer de attribuiçõcs das as_,.<eiUblé3s provinci~es. 

Votaria, pois, repito, contra elle, ainda quando 
se n5o désse a razão apresentada pelo· nobre depu. 
tado pelo Espírito Santn, mas por essa mesma 
1·azão ..-oto contra o requerimento. 

O nobre deputado deseja tnlvez qae o projecto 
seja decapitado .intra clawt • .,.; prefiro porém as 
exeeu\'õeS publicas, desde que a execução não póde 
screv;t:ttJa·. 

. .O Sr. Horta d"e Arau.to:- O nobre depu· 
· tndo peln província do Rio Grande do Sul entende 
l)Ue não M necessidade alguma de voltar o pro. 
Jecto á cóinmissão de assembléas provinciaes, visto 
que nesse projecto tnt:t-se em revog3ção de uma 
lei que j á não existe na província do Espírito 

REQUERIMENTO. Santo: · . . . I Quand:o apresentei. o· requerimento de adía-
Req!le~ro que o proJecto n. tsg de 1877 .vol ~<~ á mento,. declarei qu.e, se o projeeto contivilSse uni~ 

eonnp15~!!0 de assembléas provmciaes. -Horta. eamente esta parte rereten.te á .revogaÇão da l ei de
de:Arau:~o. 8 de l\!aio, limit:tr-me-hia a vot:IE contra elle. · 
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O que me faz r~querer que o projecto seja d~ nol'o 
examinado pela com•ntssiio de asseulllléas provln
ciacs é o !acto de deelarar elle na s~gunda parte 
que fie;>. em Vigor o coutrnto de t2 de Maio de 
{875 feito entre o presidente da provincia e o ent
prezario da navegação a vapor. 

O nobre deputado diz que a assombléa geral 
nada tem que intervi!· na BX<'t:uç~o de. contratos 
provjnch:ws. OnJ: ninguo :n nl,ti~ J.o que cu su:S· 
tenta as franquias provinciaes; m><' o nobre de
putado nJo p~de desconhecer . que pelo aeto ad
ilicíonal esta assembléa ·tem, entre as su<~.~ nttrl
buições, a de velar sobro:~. guarda da constituição 
e das leis, e especifi::adamcute de intervir com 3 
sua autori<lade qnanlto as <1sscmbléas lll'O'i'lneía~s 
exorbitam. qw udo sahcm fóra dos lll'CCCitos consti
tucionaes.' 

Já vu, porL1nto, o nobre depu\" do que a questão 
não é tão simples como se lhe afigura. &st.1 obser 
, ,ar que a. com missão de :>ssctnbléns pro·lt inciaes 
deu um parec~r expendendo princi pios c doutrinas 
que o nonril depn~1d-> combate; e não tJóde S. Ex. 
assegut•ar qne a commiss5o de asscmblens prov-in
ciaes que existe :JCtualmente llll C.'IS<~ depois de 
examinar a lei de lO de Agosto de it~i7 que rc· 
vogou o contrato existente entr-o a adLni,nislrnçüo 
e um particular, entenda que ruio é essa lei care
cedorn de revogação pela assembléa geral. 

Parece-me, p11rtanto, que o projecto ntio de;~ ser 
r ejeitado in !ími-rte, corno propõe o nobre depu tado. 
Julgo conveniente quo ellc volte á commis:<io, não 
para morrer alli eS([Uecido, m:~S pnra ser estudado 
e volror no debate com as modiOcaçvos que a nolJre 
commissão entender dever 11ropõr n esta ·augusta 
camara. 

·Posto a votos o req:nerimento é approvndo. 

UIPOSNS Dà PROVu'>Cl.\ DO PAll.\;';.i.. 

Entra em L• discns>ão o projecto n. i8~ de i877 
declarando nullas, e por isso de nenllum elfel io, us 
disposições contida~ nos ~~ ~9 e 30 do art. 2. ' e o 
art. ~8 da lei n. ~95 de ~5 de Abril de 1877, da 
prov íncia do Paran:i, por versar~m sobre imposto, 
cuja decretactio não compete :'ls assem!JI~as pro
vlnciaes. • · · 

O Sr. Buarque •leMaeedo: - Embora a 
exposição de motivos o o projecto pa eçam redi
gidos de conformidade com os preceitos coustilucio
naes, ence-rram_. tod:tvia, uma injust •. a rebliva, 
contra n qual venho protestar. 

Não é somcnto a p•:ovinei:t do Pllrnnú qlle aufere 
desses impostos ·uma renda superior a cem oontos 
de reis, a unic:t das provincia s <lo Iotperlo que deve 
soft'rer redue{'.io na sua receita pelos fundamentos 
apre.;entado.> no presente projocto. · 

As provincías do ?darnnhão, llo Ceará, de Per
nambueo espooinlmcnte, a de Goy:u: c outt'l)S, lêm 
impostos que se considera ineonstitueionaes pelos 
fundamentos consig-nados no parecer. . 

A razão, Sr. presidente, é conhecida. Depois da 
famosa lei de interpreb.çiio do acto addlcionnl, 
parece que os poderes publicas se têm colligado 
pan arrancarem <is pobres províncias tod_os os 
meios de cxi stencia de que ellas podem d1spor ; 
e como se islo não fcsse sufficiente, ha n!l c~sa, 
um projecto apresent3do por um ex-ministro do 
imperio, e que t3lvez ainda vcnba n diseusslio, que 
acaba eompletamente com t odos os recursos de 
receita provincial. 

li? certo, Sr. presidente. que o acto addieional 
prohibe que as províncias legislem sobN os im. 
postos de .impor1a9ã? e, ai!}<!;, mois, sobre tudo que 
possa prüJnd•cnr as JmllOSJçoes ger<~M . 
. Ent g~ra!, senhores, tem-se feito, com relação 
as ·provmci~s, uma dcplornvel confusão entre o 
que é i1nposto de import"çiio tn ·opriamente di to e 
o imposto de consnmmo ; conrnsão esta que se en
contra mesmo nn prGprin legislnçrio goral. 

Além disto, o projecto não cons:g-na de uma ma· 
neiro clara c tcrminant" aqueu~s dos impostos q_ue 
llO<lem ser eons!der.1dos verdadeirn r~1ente de un· 
portoçJ\J, A'sim, V. Ex. uota quo o im posto de 250 
reis sobre cnd:~ couro dcstilwdo M COIISWno, õ um 
impos to, cuja d<)()rc\a~.ãa perlencc ás ass<:ml!I<Jas 
provinei3cs; u5o é -uni impOJ:õlo de imj>OrLaç.iJo. O 
mesmo s~ pôde d ize,· do im!K)sto de 50 reis sobre 
e~da barrie.1, '}Ue tJier para consume, quo tambem 
não t-, coo1o d iz a lei provincial, um verdadeiro 
imposto de im1lort.1çiio. 

Quando muito poder-se·llia coasidct~•r como um 
lm_posto de irn()Ortação, a taxa de 3 •1. sobre certos 
obJeel.os deslinados ao consa.mo; JlOis tl'ata-se aqui 
de un\ imposto ad ~awrem, que é uma das condi
~ões do imposto de importação. 

?tbs, s~ por este focto, se por este eslremec!do 
amor aos preceitos constitucionaes, vamos revo
gar a lei da proyineia do Paraná, (lede a justiçn, 
que procedamos do mesmo modo em relação a 
ontras provineias, que se achnm absolutamente em 
condi~ões id!mticns. . 

A prvvíncla do Pnrau!Õ:, quando .subiu ao .poder 
n nctual situaçiio, ti!!ha uma divida de mats de 
seiscentos contos de réi5; creon este imposto p re· 
cisameute para amortis::r essa. divida, que deve 
cxtinf;uir-se dentro de muitos poucos annos. 

• Accresee, senhores, que eu tenho eonOança em 
· que ·esta situaçJo não deixar3 o poder sem rever 

essa deploravel distribuição que temos sobre lm
po.<tos pro,·inciaes c geraes. 

Ha, senl1ores, uma verdadeira confusão, como 
disse . :Províncias existem que não podem lançar 
müo dos recursos que tàm para t:ub:.-i:·Hirorn . 

Não s<li se o g-overno pretende de facto fazer :~1-
. gnma eousn neste sentido: ruas é indiSJlensavel 
que o faça. Entendo que elle deve apresentar uma 
rerorma i·adieal nesta materia, ou conserv:mdo o 
actual sys:ema d<> ta:~ms locaes, que é um s ystema 
defeituoso, má imitaç-ão do que se pratica ainda na 
In·,laterrtt e nos EstadGs-Unidos, ou preferind o o 
systema do taxas a ddicionaes, que .me p31'ooe mais 
aceítavcl, mais conveniente ás províncias, .para 
que estas nilo fiquem privadas de seus recursos. 

A· razão, Sr. presidente, de não poderem contar 
as províncias com os seus recursos; a roz;io por qne 
uús vemos que essas earieatas municipalidades bra
zileir:ls não têm t:1mbenl meios de suiJsistnncia, é, 
ahim dos defeitos da lei de f8::8, a absor.pção de· 
ploravel que o Estado e as provincias fazem das 
rendas mnnicipocs. 

Desde que se diz, que as provincia~ não -podem 
lancar impostos sobre aquillo que pertence aos !lO· 
deres g-eraes, não ha meios ,de lhes dar recu-rsos 
ptll"a viverem. . 

Aeeresee ainda, senhores, que os impostos de 
consumo ou me;;mo de importação siio os unicos 
recursos de que podem lançar m ão algumas pro· 
viu elos, que jó. não podem eleva~ mnis os de expor
taçilo, que formam ainda a fonte prmcipal da sua· 
renda. Provinciasha, cujos produetosjà pagam do 
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jrnposto d~ ex:porht{'.{io %5 °/u ; o (ruo é. um ~terd~~ 
deiro imposto tn·o!libitivo. 

Par8ei;- IU·3 (i:te (-sic a.~sunt]HV dcvt, ffiC',rec~r a 
maior atten.,;;:o tio gu\•erno, cmbor~ 3 inkiativa t•m 
materia destã ord~)m seji.l da c:lmora. Entendo que~ 
tratando- S8 agDra dn creaç.:lo de no"Vos impo5tosou 
11clo menos do "u~meolo dos uetuac~, que é oc.ea
oião oppormua par~ s~ fazer uma rcvlsiio do sys
~~~n~ de .taxas g~racs, proyinciaos r. ln',ln!~.ipnes; 
dDuao-~6-!hes uuw y~.rdsdeH·a c convcnu~.utt ç(a.s· 
,;a cação. 

Desde !835, que os JIOi!ercs pul>licos são quosi in
differentes a essa in5tauto necessidade, e mantém 
uma deploravel confusão nos nossos impoSLO$, con
fusiio que não 11:'11e contin u~r. 

E' preclso re.gnlar del1nili \·amente as atlribui
rües que nesta ma\N·ia perlencem não só ás ~sscm
fllé3s ptodnciae,; como· :i~ munieipolidndcs. Hn 
impostos, verdadeiramemc municipaes, como a 
decima urbana , 11ue se acham absorvidos pelo go 
,·erno ::era!. E' e.St;\ ft ra1.ão "por que as CMllà<'a~ 
municipàes não têm Tida ; e di>So temos exemplc 
n a ~ropria municiPalidade da c.õr te 

E um u~su1upto este de m~na lmtJOrlrulcia ; e 
eu espero que o nohre.mini~trn d:> fazenda tratar:l 
dcs!4 ma teria ~m oocasiiio opportuna . 

Não contesto, Sr. presidente, que algumas das 
pondera~õe> consignadas no parecer sejam v erda
deiras; ma> u~o é isto motivo que n os inrluza a 
escolher de prcfçrencia para vietima do nosso 
constitucionalismo, a!iâs infundado, a proYincia 
do Paraná, quando tun11Jem outr~s províncias, 
como~ Bab.i3. e !'e•·nambuco, lançaru.in1postos ,-oxa
torios, incoustitucionaes, e continuam 3 orrecn
dal-os. · 

Ytl a c3maro, que não sou suspeito, porque 
quero que :;e epplique a justic;a i minha propria 
Jll'O\'inci~, a t oda> ~ províncias. que se acham ~m 
Jdentlcas condições, ~ não ~úmente á fli'O\'Incl~ d o 
l'aran:i, que crcc.u esta rccciúi. par~ pagar nlll<l di
vlda eousi,lerm•d contra!Jida pelo sitUa\'iiO passada. 

Portanto, s ejam quaes foren1 a~ coluidcrnçõcs 
que militem em fayor deste projecto, voto contra 
cllc. 

É lido, apoi;~<lo, c poslo em discu» lio o se
guinte 

Rcqutrimcnto. 

Requeiro qu~ o projecto Yolte 5 eommisslio de 
ass~mbll'as r•rv\' iue!aes c quQ s~ja l<lmilem o1wiila 
a Ctlmmis:;ão d~fazend3.-S. R.-Zama.-.Hves il~ 
• .J.rar\iO. 

O Sr. AITes de .'~:raujo:-Sr. Jlrcsidcnle, 
sou cluunndo à di~us.s:l.o mn virtud~ do que ac:.bo 
de ouvir dos m_~u.-; nobres collcgas, deput.1dos por 
Pernambuco c !lnhin. 

~:i o tr~to, Sr _ J1residenle, •lo sat;er ; e é ou não 
•:onstitucicnal o imposto estabelecido na lei provin ·· 
cial 1lo Paran:i. ~:st:i em di~Cl>SS~o o nditlll.lCnto 
tJara ~udicueia de i Ilustres commissõcs desta casa. 
Desde, por~m, nu c o meu nol,rc colle:;~. de!IUI~do 
por Pern3mbuei;, declara, c d L;to tcn!w cQnlieci· 
menta, que varias provincias do Imperio . .. 

O Sn. l-'"-~:- Pótle d ize1· todas. 
O Sn. AL YES DE An.\l.iiO:-..• qu~si todas ~s 

pruvlncias· t•'m impo~tos iguacs, eu n~o desejo, 
pata a provinda \lo Par.ln:l, uma posl~ão qne s~jn 
J.Uferior á> demais vro,·incias do Imperio. 

·o sn. DuA>tQuz nt )L\·~Eno dá mn a]lnrte. 

o_ Sn . • -\p·es DE AIL\UJO;- Eis. a 1':\Zão por que 
apOlO o adwtnento proposto pelo meu nobre amig o, 
d~r•ut,do pela )>rcvincia õn Bahia. 

É mc.smo mais racion.al, Sr. presidente, e'tu
ililrmos n materia em globo, fixar os impostos e 
ns p rovioc-ias que os t~m, afim da çamaro d eliberar 
en::dobadamcnt~, ou em rcfereneia a totlas as pro· 
,.iricias, e nã9 unicamenle em refcrcucia á pro
Yincia do .Pa1-nn~. 

.-\ s3ncçao politica não se deve prender ás e,·eu
LU:J.lidades de maior on menor r epre>entação, mas 
á organização permanente das províncias. 

Eis o estudo a que a eommissão de nsscmbléas 
provincines deve proceder. 

Direi mais, Sr. }lresideute, que, na actuàlid:tde, o 
imposto de que se trata, prescindindo ila questão 
coru;titoeional, é da maior irnporlancia, porque, na 
província do Paraná, como bem disse o nobr e col
leg• pela pro>incia de PernambuM, o Sr. Duarque 
tle Macedo, deixando ntís o poder , lr..~ tO annos, 
existia ntn saldo nos cofres, superiur a cem contos 
. de reis, c r etc!Jendo o poder, eneonlrúmos um o 
dh·t.Já suped or a seiSCillltos contos, ma:ntida :1 lei, 
ou substituida por outra nlais legal, em cinco annos, 
o provineia tlo Paraná estar~ babilit..1da a saldal-a. 

Temos mais outra difficuldadc: p.~>saram-se 
Lettras de todas as qu:mtias, a prazos dilfe reul<ls e a 
juros diYe'!.·sus ; wis LiYP-mos de res~atar IP.tra~, 
Sr. presidente, até da importancia de 8$000 que 
deviam ser refotmadas ã discrir.ão do !besou ro 
pro>incial ! · . 
AcaMmo~ com tudo isto, con.solid~ndo a diYida 

provincial, :;.rredámos da eirculaçüo tacs titulas 
que traziam ·o doscredito :í provincio, pois seus pos
suidores os snjeitav~m a 'descontos de· 20, ao e 
1lté oO "J, ·· 
Actn~lmcnte, por meio d e apolices proviuciae~, 

tratrímcs de consolidar a divida do Paraná. 
Nos tempos passados vieram cs sns apolices ao 

banco do Braz i!, e não se pôde negoctor uma só. 
Com a llonrada ailmini>tra~ão de, Sr . llodrigo 
Octn;-io a dív ida acha-se, po_r assi111 dizer, eon· 
solidnda. 

Eis a rn5o porquo o imposto nos e n eccsr.ario, 
por ~·llujunnto. Se é inconstitu cional. aet~~-sc com 
cllc, JlOT•~lll a~al1e-se juntamenlc coin os imtiOstos 
igune.s de o!ltr:ls )n·ovinciãs, que o Pnr:mú procu .. 
r~r:i outros recut-,os para rn:mter seu a .hlito e 
>-11lsf~zcr esses compromisso>, triste lü:;:.do do 
pn~'auo . · 

ll&u v oto ser:J pel:t aboliçiio de todos . 
O Sn. IcxAClO MAnnNs:- A qucsliio é de in 

con~ti lucionalidadc. Se o illlJlOsto é inconstitucio· 
nnl, não se. deve c.ouscJ .. ,~nr nem UlU s\• din; uo 
raso tontrario, nfio 11~ raúio par~ ser abolido. · 

o Sn. ALI":$ DE AltAl 'JO :-Sim, n quesliio e de 
constitociorwlidadc. Dir;o eu : se o im)JO~lo e incon
stitucional, pnra a pronncia do l'arall:Í, tombem o 
é para o )Jaranhào, ll.1hia. Minas e Pernambuco, e 
par:t as outras prodncias, na.s quues não IX) de igunl-
mr.nte ser eons~r\raUo_ ~ 

O Sn. tr.xAcw lllAllTl:>S :-O que V. E:t. d eve 
f:~zor {, demonstrar que o imposto uão é inconsti· 
tucionaL 

O Sn. AL''ES DE An.u:Jo :-::\ão trato disto. Voto 
pelo adiamento, que é o qne P.~t ~ em discussão, por 
que entendo que deve-se fazer um estudo r.;:gular 
desta materia em rela~.ão a lodns 35 oulras p roYin-
cias do Imperio (Apoiados). · 
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O Sr. Leão V.eUoso:-Sr. presidente. tendo 
d e ,·otar pelo projeeto, peço permissao á camara 
para /3z•r nlgunln> eonsid~rações no intuito do 
mostrai' que me11 voto de hoje é semelhante ao 
v oto de hontem. 

O Sn. M.<ncoLr:<o MouRA :-E ao de to;los li· 
heraos da legislntura passadn, que se pronuncia· 
ram contra <!~~e imposto. Quem lfcdi u a e~tincção 
deU~ fni eu, em nome ue todo o com tnerc!o da 
província do Paranú. 

O Sn. Ldo VELLOSO :- Senhores, ti v o a honra d~ 
pertencer à minoria liberru desta casa na legisla· 
t-ur :t lHIS>Slda P- sei o que se [;:J.Ssou á respeito do 
projectQ em discnssiio. 

Veio a Ell:tn easa u mn rcprcsonta~ão do com· 
mereio da provinci:t do P~>rnná . . 

O Sn . MAncow;;o MocnA: - Sem di~ tino~ão de 
naclonaes e es trangeiros. 

O SR. Lo.\o VELLoso:- ... do qual roi org-lo o meu 
illustre amig-o e collega, deputado pda Bahis, quo 
mereceu a honrn de ser portador dessa represe-li· 
tação e orgiio <rue se apresentou perante esta ca· 
mata tlcf~ndendo . os intere.sses do commercio do 
Paran:i, que rc]lresentou contra essa lei de orça· 
m ento da mesma província, lJOr ser voxntoria. 
Nós 1JUe pertenciam os á minoria liberal, nos pro· 
nunciámos lodos contra semelhaute lei. 

O SR . I GNACW MAuTJNs :-Apoiado. 
O SR. LEÃo Vst.LOSO :- E devo dizer que, ne;sa 

occasião, o deputado peln província do Paraná, o 
Sr . Eufras!o Corrêa, reconf1eceu, até cerlo pon to, n 

. razão que a.•síslin :to mesmo commercio para re· 
ela mar contra a eonlinuaçüo desse imposto. Ora, 
d esde queuós na opposição, votamos neste sentido, 
~ntendo que, h oje, que somos g overno, não pode· 
mos votar em sentido diverso (Apoin.dns). -

UM Sn. Deruuno :-Não podemos dei:l:~r de ser 
~:oherentes. · 

O Sn. Ls.'to VELLOSO: - Senhores, acho que um 
dos devores mnis solemnes do partido liberal e ser no 
governo o que roi nn opposição. (Muitos apoiadoa.) 

Se n ôs, q uando, na sessão pa.s>llda,auenden!Os aos 
. justos reelamos do commorcio da pro":'incia do Pa· 
raná., nos vronuuciámos contra essa lei, por ve:~::a· 
toria;como ê11uehoie.I12demos vo~r n 9 sentido d~ 
continuar a mesma le11ão vexator•a hOJe, como foi 
h ontem! 

O Sn. M.uuJOuxo Moun.~:-E que volte á com· 
missãoo projecto, oque éasua morte. 

O SR. Lsto VELLoso :- Sênbores, se, na provin· 
cia de Pernambuco. se le~ntaram cfumores contr3 
impostos iguaes a ésses, condemnando a assembléa 
provincial daquelle tempo, e nós, membros do par
tido Jiberal; lizemos écho com esses clamores, como 
é que hoje, porque a situação está mudada, ~r·. 
que o gabmet.c é nosso, esquecemos tudo ISSO 
c vimos sns\entnr ncstn casa impostos contrn os 
quaes reclamámos honLem ' . 

O SR. ALVES DE Aumo: -Por orà não ha esque· 
cünento; apenas uma opinião a emittir. 

OL'TRO Sn. D.tPtnADú : -Não ha esquecimento; 
é um adiamento. . 

O SR. LI!Ão Vll~LOro :-senhores, nós en tendemos 
o anno passado que estes iln)lostos eram incon~tiln· 
cionaes. Se . llll(jUella oecasião réelamãmos conlr:t 
elles. se exigimos a revogação dos da provín cia do 

A. 30.-IOlLIO J. 

Para nu, como Jwje v~mos adi•r o projeeto 1 Par:~ 
que 1 Com que argumento 1 O argumento de que 
é pre~i~o que a provincia tenha m e i os para pagar 
sua Jn·1tla ~ 
. Uns, senilore;, a d ivida· da provínc-ia não J>óde 
legitimar a continuao:;ão desses impostos. 

O Sn. _\r.vns DI> .AnAuso :- Não fo i nrgumento ; 
foi uma exJIOsíção qne fiz. . 

O Sn. L EÃO V2Lr.oso :-Feitas estas conside· 
rações, sento-me, votando hoje, como votei na sessão 
passada . (Apoiados; !l<ttitolllJin.j 

O SR. :\l-\ llC01.1XO Mourr.• :- Voto com V. Ex., 
oomo votei da outra vez. N5o p recisamos . mais 
ouv ir a commiss~o d~ fazenda. 

O Sr. Buaa·quc de 1\la.cedo:-Sr. presi · 
dcnle, o noltre deputado, que m.e prcecileu, não 
mostrou <JUC os iln poslos de que se trata são in con : 
slito.cionaos (apoiado&), nem mesmo que !erem :1. 
impo>i~5o ~era! do Esl:ldo, ou que a pteju<lieam.-· . 

O Sn. BAt>TIST.~ P.ttU>mA :-Apoiado; esta li a 
questão. 

O Sn . BU.\RQUE oE :\L\cEoo:- Accresce aínda, que 
esta expressüo-ferir .impostos ~eraes do Estado-'
é sujeita a mui las interpretações. O proprioSr. 
Vi,;conde do Uru~uay, diz na sua obra sobre 
estudos admiuistrati 1•os, que no1 0 se deve ex agerar 
essa interpreta~.ã:o ao ~onto de Jlrejudicot:, d~ uma 
maneira sens•vel, os mteresses <kts provmc1as. · 

.Eu não disse tão pouco, Sr. p residente, que os 
princípios consignados neste !lrojecto, não se acham, 
em ~;era!, de accôrdo com os iJrocdlos eonstilucio
naes; sustentei, s im, qua nllo era justo revogar--se 
a lei tla asscmbléa prúvincial do Paraná, quando 
se deixa v a disposição iden ti co em muitas outras 
províncias. 

O Sn. LEÃo VF.LLoso :- Se assim se pr ocede, é 
porque o commerci? do Pnr~n:i. promoveu essa 
representaçlo. 

0 SR. B UAllQUE DB }fACEDO :- Sr . presidente, nest:t 
casa, em q uulquer oa!ro Jogar .em que eu tenha de 
océupar n tri~unn para tra t:tr de_ assum]l iOs desta 
ordem, hei dé pnl:llãr const:tn~emente contra esse 
detest:tvel systema de d istriblliçüo dos impostos 
gcracs c provincines ... 

0 Sn. LE:\0 VEL LOSO dâ um aparte. 
O SR. BuAnQUE DE MA.CS>O :-l'crdoe·me ; V. Ex . 

não entendeu a cxt>resslio de quo me servi. Niíó 
estou condemnando a distineção, que .; neecssaria, 
que existe em toda p.trte; sei pcrfeilnmente d!sto. 
Faltei d a distribuição; é cousa muito diversa. 

0 SR. LEÃO VEr.Loso :- Ab I niio ouvi a palavra 
-distribuição. 

0 Sn. llUAIIQUil DE MACEDO :-8r . presidente, . ~ 
iniqno mesm() vot:lr este projecto sem com11rebender 
as demais províncias do Imperio (Apolad0.9). 

o Sn. MAn~oLJNO MoURA :-Então mande v. Elt. 
uma emenda, estendendo a medld:t ás demais pro
víncias. 

o. Sn. BuA.nQUE DE MACEDO: - Se o governo não se 
oppüe, proponbo·mere'Querer de~dejá que se nomeie 
uma eommissão especial, aqual,entendendo-se como 
governo e de accõrdo com a com missão de fazen~, 
taça uma revisão geral d a imposição do Imperio, 
eomprehendendo os ünpostos que são fon to da 
rece1ta do. Estado, as t:txas pro>ineiâes e as 
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muni~ipues,. Só ~>sim, nós deix.aremC!_s de Prr._ti.t:ar ~ recl~ tna,e:i~ pat·a reyoS'ur urun l&i que f~r~ ú com 
um~ .lnJuSt!ç~ por~ com a pronnc1a iiO P;;ranu. tttu,~o do Impcrto (Apoiados). Se os nobras de' 
· E cou10, !•~"hore•, poderemos tombem mandar á p!ll~dos entenderem que dc1·em hencrali5:l.r a. 

. mes;~ um~ em~ nua, fazendo eomtlrehcnder no pro- . medida, ne'sc cuo ó preciso que · 0 govcn1o ou a 
.. Jecto :ts d~:'l'Wi~ ptovhlcins, OjlU~h!lhnposivsscme- , r..:tm::;-a ~.)ilitJ .o. inid:l ~h~a Gc .1 ;;;\~-~nt.~;· fÀiJ!a rerormn 

1honLes?_ Sc1:1~ re•olver, d~S!l!Otonor tooo o s)'stcmo ge~nl das nos :.as t?:tas. ~Tas, senhores, rcvog~r o q:w 
d~ contnbUiçoes das provmc1as. ~xBte !lO ~aran;, c deixar suusist!r a disposicão 

0 Sr.. LEÃO VELl.OSO dn um aJ)(lrl~. . lOC'OU>~ItUCIODal _om. IOd~s as OUt.r;l~ p~o.vinei~s, C\S 
_ . __ . o qu~ ~ tttn3 intqUid~dc, como J" o dtS:-:c, prmet-

0 Sn_ IluAn.9tF. nr: :\[ACE»> .: - Nao l1:1. ncecs.~'d"de J>:thncnte dcsdil que devumos CSJICr~r que"' camara 
d? .. roolam~ÇJO, da~ p~rtes mltlr~ssauas para. IJUC 'I'OI!lra uma medido gerJl e $alllta•·, e ue.sdc qae 
" •::•m_s~ proccaa (0ipoiados) . Desue que se fere um ·,mendcrmos n quo >nn1os tirar:. prnvincin do Pa
pt·mcrpw, c prccBo re;Lal,d<;cel-o em tcda ~ ua ranü U1nn fonte de rcuda com que elia coutal-:t 
tnlegndnde.: • para pagar di\· idas conlral1idasem dia;; menos prcs· 

O Sn. LE.'I.O VELLOSO :- 1b' as outras tu·o.-incia; )Jei'Os. 
não reclamaram. 

O sn. BuAr.QUB DE ~Úctoo : - Pcruoo-n1e. Desde ~ Sr. Zatua ~-se !o:nci n liberdadD tle apre-
que eu ptoYo ao nobr(!l di!~pnta.do : \l}.,enns por um senlor ú co1n:1r:\ . um rccruc;lm(tln1o. th·c moth o~ 
impresso qnc.foi aqui rli>trib:::do, que 11ua,;i todos podero~os para _l~SÇ); tnas nao I(Uel-o que nin:ruem 
as proyinr.i~s tlo I'"IJCrio têm impostos incons:itu- se s:1ppon::~ m~1s h!Jeral_tlo _quo ea.nem se q ueira 
clonaes, é de"\'cr des-ta ea::a tr:..tar lo~o f.o rc\o- . ~~~~~t;:-:1~ :~nl'3. <::nh~:·..: ::.~c ~ ::::·1!-~ ··~:F:~. 
g:>.l-os ; não hn necessidode de reclom>cio 1e q"em HespeiLG muito a coustit:uçúo <!o !mp~ria n~ 
quet• que seja. (.flpoiai!os o a·))artes. ) • " p~rU! ên! que ella de1ermina que as províncias não 

l\ão se Jlóúc tirar, por esse moti'I'O, i; prodncin pD~>(!lll W?P'Jl' sollre gcner os de. importnçãn,_ mas 
J.o Par:m~ ce1~ lt.) e t;;tntos conto~, qu~ndo ella tem :c-~~:(~Jto tgu.atmente q~ando d1z que n Jc:. s~J:l· 
a'(len~s seiscentos ele i'enda, st:m JJroeeder-se po~ tgu .. l p~ra todos (Apoiados). Etu l.~es coud>cot~.< 
forma identica, desde que se dit a mesma rnão, aCOt)Wanbare; ce:;amenle o nobre deputado Jlcla 
com out1-a~ províncias do Imnerio ·e isto uão. é p1-a- flnhro, desde qu3 S. Ex. preparar ut!l pro· 
tic~vel. · ' · JCcio que colloque todM 3S prol'iu~ias no m~;-

N" provincia de l'~mambucc, . )XIr exemplo, se mo pé de i~unldade; mas ucoitnr a elin)iuar1io 
estabeleceu o imposto •obre ;.oilsumo- mns na das reu<l:ts uo l'arnná, por uma a llegaç~o de mcons
mc~mn. occa$iãO SI) supprÍmiu o imposto :1e. ~expor· ~HueiO~!)tid_ade, _que nffo ~ pr,)~O~, e deix:tr es5a 
taçao. •moo~to que fere 1.1ulo a C(;JlSlitiliç"o. como m::onstttuclonaltd~do de po na &h ta, l'ernam~uco, 
este de lfÜe se trata pois ta1uhem 3L.~ca ú coutri· Goya1. c em outras províncias, é o que o meu li
buição geral. ' · hcralismo c a minha consclen~ia niío me permH!em 

O nobr~ deputac1o, que 6 b~sta.ntc íllustr ndo, 'l"~ fac• neste momento (.4.po.ados): . Decla.ro, por
sabe perf;111amonte a luta que tem l!~Yiuo entre o tnn!o. que mantenho o rneu rcqucnmcuto c .-oto 
conselho· de cstndo c os vrovincias por cauSü dcs;;e por olle, cmqu:~nro o nobro.depulado não me f<'H'
imposto. Com que direito ns asserubléas _pro'<'in · OP.ce< o n~eio de co!locar ~odas ~s pro\'inci?> nas 
cines lançam o impo:;to de exportação, que G n1e.smns C!rcum~tanc:as . E >Ó esta.· dedar~t~o que 
t~m.L>cm 1.1.01 ili1Iloqo n·er:tJ r c não se eonsidcr::t o tullHl a. f~zor . 
seu ~c-to jncon~t!tct~iounl CJ 

Eis arrui onde e;; ti a injustiça. O Mio nddicicnlll 
determina que as assembl~ns pro>inciaes po:!Sam _ 
decretar i:npo;tos, com tanto que não flraru. ~s 
con\ribniç.OC\> geraes; ruas quem ó o juiz, IJUol é 
o cnterw ? · 

0 Sn. SE OG IO DB CAStno:-0 j uiz é a C.1Jn3.f1 
dos selllwrcs deputados. 

(Ha, Olâi 'OS O]>ltrles .). 

O SR. BoAnQGE DE M.\czno : - o acto addicionat 
re·rcre-sc espccialmcn<e<tO tmpos\o de importa~.iio; 
mas, como é sabido, o acto .orldidonnl foi coplado 
de disposições id<ln\ic:Js dos Estados-unidos. onde 
o imposto de importnç5.o era considerado um dos 
princip~es impostos da rccailtl g~rnl dtl r~puhlicll. 

E' esta a ror.ão por que se diz que o imposto de 
imporlaçã~ fere e~]lecialruentn <l contrlbni~ão geral ; 
mas no que prefere e::: ta · diSJlOSJção ã outra que 
a precede, eon•le se dizque não se dol·cprejudie(U" 
qualquer parlc da receita seral do Imperio Y 

Eu acho mui til natural que os nobres depu
tados sejam ~oherentes com o seu v o lo. Sou tambem 
de opinião que rcvo~:uem e;;ses impostos ineonstitu
cionoos, mas •tne sejmo substitutdos por outros que 
dêm tonte r e:ol e clloeliVD. par~ as provineias • 
.Ac:tbar oom ~tes impostos da província do l'aron~, 
~ çon~rval -r,s, por exemplo, n~ D~hi:~, é um aNo 
lnJU5llfieavel. (Apoiado, c a.parte~.) ?ião se trata de 

O SI'. Le ão ' 'c l loso (para lfll><& explü:acii'o'!: 
- Não sei se o meu nmigo c nobre dcputadc' iie a 
nahb se dirigiu a mim, quando di;se que h3 
quem queira gunrdor eoltcrcneia á sua cust~. Xiio, 
s.::nhol', não flz scniio salvar :1 minha IC3tada. 

O Sn. Z.nr.\: - Não rue dirigi ~:i nobre dcpu
la' lo. 

O Sn. LEÃO V€Ltoso-:- Tr.ndo pcrleucidu :( m ino
riu libcrni da s~~silo pas~:1d:1, eu o o~ utcus collc~a> 
lcvan t;\mos nqu• um )JI'Otesto unnnrn\c contra c!sa 
lei do ParJna, e tu vista ilns roolnm:lr.ücs dos con
tríbuintcs, n que n commi~são ntte•ideu. (!il.a.nto 
ás omras pro1·incin>, enlendo que não estão no 
mesmo caso· {não apoia-dos) ; as outras .u~o rccla
ma~am e , portanto, não ba sobre que resolver. 
Quanto ao .l'arnná porém, não }JOilemos hoje de
centemente vot:t.l' de outro m odo. Voto, 11ortanto, 
hoje, como votei bontem e o que quiz. foi sómente 
salvar a minba t~stada. 

O S•. Horta di~!~ ArauJo:- Tendo de .-otnr 
sabre o requerimento .. apresentodo pelo nobre de
;>Ul3do -pcln B.~hin , jul:;o olever d:rr a ratão do !Ut)u 
\>toecdiruent.o, c 6 n seguinte: 

Entendo1 qnc a providencia tomtlda pel3 com
mis!'lio de a.ssembléas provinciaes, relnth•nmP.nle 
aos ·;nlpostos votatlfJs pela asscmblt'a do l'ar 3n:i; 
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·de't'~ ser cxlt'!_lsiva_:l ttXl.:ls :B. praylneias, que se 't t.anlo, cntentlo qnc Uevcn1o:i votu· já o projêeto ~ 
a<:l~rcm em •den!l~ru; e•ccumSI:mcws. · I condemnaro requerimento de adiaroe!liO. 

U:>l.\ Yoz:-M. t!5 <1ual é o modo.? _ I ~' li<lo, apoiado e posto ._em díscllS>itu o se· 
O Sn. Hvnu nr. Ar..WJO :-0 nolml deput:ldo gmnte 

~ela Ball~n, a quem muito r~pclto <1 '}llC ~caba do llaque•·imento. 
:aliar, <lls>c <rue a r.~lllara se :1chn<n imtiossibili· I . . . 
l_ndn .Uc towar uma dClílJel'aC1iO idcniiC<t a respDÍ!O " .~.:'I'~~~rv ~Uc:.~J1a~o O er~~~nt\l !Jl'OJO~to; a e~, 
o os J!:!~J !:;.;..;.~ ~~:::: :..:.~~-~·~.; i}l:J~· . .:.~:.:h;~, poJ ..... '""" •l.lfJ · , ,1 .. , .......... me~~ .... ~~~ ..... Dm!ll!S~..; e.;1.;eew.r <.ü.1 .5CtS 
jJOi.lia ter conhecimento das leis que nellos o!Ten· \ m~m_!lros p~r<t de accürdo com o goycrno c a cOIU· 
<lema. constitui~ão S· o> i;\~Po?\C~ gera;,:,, YÍ~\o que n.us~<o de.ruend.a j\rQl)()r ~li\ JH'OJotlo ele _ _rc,·isão 
nenh:lllln reel.,maeao h~vta S<do aprescncail;~ a esta da IID!lOSiçào ~;or-al, pronnct•l c mun•c•r•al do 
QSSCOlbl-'a. Eu, porum, r.;sr·o••llu·H·~ coi!l 0 r-~1- iO llropeno.-.Buarquc de JiacecUI. 
do acto adclicion~l que dispõe o seg•t!n!e: (Le_ndo) Posto n YOtOS·O r-equerimento do Sr. Zmua não 
·O~ presi il ont~s <h s pr:rvfncias~ C!l<'ít:r;;o ,i n~·~em· ó approvado . . ' 
hl~;a geL·aL e a!l b_r~.~·{!~ao gct~:il!_co~)!f\ ~u.tb~'L\\)~n de Flcn pr~-u · :d!cn1.n, pilr~into, :-~J)rlmeir_ a p~rte do 
19dos cs ~c to; lc.~·,,att vos provmcJa~~, que tiverem ref[u<Wimonto dn Sr. Buarque a l!a~edo c con
SidO promulgad<!s,. ••LJm de s~ ex~m·n~r se llouYe sitlernda indic~<<iío a sogundu n:,rte, para entrar lH\ 
offellS.'. da COll~l~tUI ~'<~, dos ll~POSIOS goraCS, dos ordem ÜoS tr~tialbas em OCcnsiii.o 01>JlOl'LUna. 
dcr~1~s <lo outr.~ pr~un,cl~S , ~t. d~s trata~o~, cas~ o g,, AL'i'>:~ o E An.-~10 :....Sr. vres idcnl~, Y. Ex. 
t;n.te" em que o , od.r kgtslaltTo 0 eral, o, pdera viu :l discussão que app~receu uestn eos:1 em roln-
teV?o~:· • . ~.ão no projecto, do qne nosoceupnmos. · 

Ja , . ., o nobre d~PI);lndo qnc ~ .eomm•s~'lo. de i\ão se trat3, Sr. )>residente, d~ colwNncia; uão 
fazenda c a eomm•ssao de ~!Semblcas provmctaes, ~e trata da ;·otumos hoje di,·crso•n,,ntc do quo 
pod~m cncontl':lr no . archtvo lia camnr:~ to\1o' os vot:\mos Iwmen1, não se tratn Je olllfenllet· uma o11i· 
oocum~n_ to~ ne.cessor'!'" p~ra se. esclar~cer~m e \ nião llojc, quando hont·~m defendemos contrana. 
~roporem a c~mara, Jwo uma med•da cxcepcwn~l I Os nobres deputados pelo. Bnhia. rJnc tãó b')llos 
t·oln\ivomen\e á prov~ncia do Par~mí: ~n.s. mP.did~ 1 serviços prestnrnm ~o Pnr~n6 em outros tempos ... 
~omp)cta !J.UC ~branJ_a todas as pw,mot:!S, em u11 Sr. D•NJT.\DO ·-~" continunr~nl 0 prest.a!·o< 
JdenltCa~ Clrcumst:tntl i.IS. •· - · .... ~ . ... • 

. O Sn. Al.\'Ei l>l! Ar.Ao:Jo :- . ... o que :~gradeço 
e, <IJ!roveit:mdo esta occa5i:io, igualmente agrad~ço 
a foa.1 o minorin libéral da eamora de então, SU<t 
!Jrilban!e e gcuerosn ccnducta, CO!ll!•rehendem que 
1lão ha llypothose de vermo·n.os em antagonismo 
na quMt~o d11 p>·incipios. Nó> lJUCremos manter o 
que clles mantem: a r e;r1·a u uma, u conslituição
u:na, os principias do ac!o addicionaf são respei· 

O Sr. :UareoU.uo Jtloura. : -Eu sou da· 
rtuclles que twn~m •{aonao· podemos impl)r senão 
u·emendo. 
· No anuo pas~a!lO, o honrado ministro da fazenda 
U.e então, o Sr . Bar[o de Cotcgip~, cllamnva a a\
i~nr.rio du cAmaro. parn o procedimento dns MStml
])h;tls pra\·iuclacs, decretando imposições gerncs, 
lcyando a pertn~b:u;iio :Í$!'endas pubtieas ... 

O Sn. Bt:<IRQ!:E llB ?J.LC!lll!> :- Esl:lva no seu p:•pcl 
como conservador. · 

O Sn. ~hncvLJNO l!oun.t: - Esse p~n~~ment<1 
foi ~coito por t0tlos1 e euehcu de e~[leranç.1s ás 
pro1•inci.os que gcnunm sob o pc;o dos impostos. 
l\csse t~UillO apporeceu umn rcclarn3r,Uo de todo 
o commcrcio <lo Po.rau,i1 sem distinoção de n~cio· 
naes e estrangeiros, qnen:,ndo-sc contra o impos~o . 
de 3 OfO sobre todos os o!.>jeetos de impor:a.çiio. 
Lev~ntal'31li·>e gr\\ndcs queixas uo parlamento 

por tMrlcdos Jibcracs. Acomp:mhdtuos ~s q11oix.as 
dnquclln nobre m·ovíncia c do seu commcrcio. (}.; 
conservodores !íze•·nm·nos a jnstiça dercconhcce
remque tinhan1os pleno direito, e c1ue soúre "pro· 
vincia doP:muã pesn\·n uma imposição odiosa e il· 
lcgn!. A eommissão conlf.Jclen lc deil o seu pnrecer 
decl;lrando Ulegal oquella imposição lilltn do :~ rb!
trlo de um presjdente g_ue alli tinba levnnt.,do a 
anarchia em Utateria de 1ruposição. O.pnreccr vem 
hoje á eamar~. Qu:~l é _a coherenei? q~~ nós, os li· 
bcrncs, que VLDlOS 3qn1 por um prmctpJo ~o r uma. 
tradiç.iio de respeito oo Mto addicionar 1 E render 
homeu:..gem á justil).ldesteparecer. Voto,port:lnto, 
por elle. 

A' vis~ disso para quo serve o requerimento 
ueterminando que O projecto \Olte :\ commlssão 1 
.A. ma teria é j:i conhecida. Louvo o procedimen~o 
do nobre deputado por Pernambuco, que deseja 
que uma commissão nomeada faça em projecto a 
distíncr,.ão do q•!e é impos to geral e provincial. Mas 
isso ó uma delong~. A materia é urgente, e, pot-

t~dos por nüs, é\SSim como pr,r todos, · 
•ras, levnmnr uiua quesllio de ~lliamento uiío é 

di~et '' eamata: V<ll:li eontra o \WOjell\o. Tal C<ln· 
dueta im_por t.,rin uma iuc;"Cpaçlío injusta ás nollres 
oommissues de fazend~ e "sscmblG;~s prodnciaes ; 
tal condLlCil intportnria confessnr qu~ to(jo o pro · 
jccto, (!Ue fôr euYiado pela camara ;~o ~studo ll.a.~ 
Cllmllli>weG, e>tlt morto 110r C$ te f3cto i 

Seria o c:~so de votar pela sun c~tincçlío. 
l'recisnmos,.Sr. !lresideutc, con!i~r -no~ tr<•bll::to,; 

das C<1mn1issões, e um dos meios de c fJ:~Cl·, •.i 
sem du\'ido provoeanncc dW.~ tl'iouu:~ o parc~1· 
~-esde qu.e cnt.c.adenuas q o.e cer\ár, ma.\~ri\l.õ dc-nm 
tcr l!lais celeridade que outras. 

O nobre Ueput.:tdo, r~)eu t~is~iilClO ::lmrgo, S1·. 
l\Iarcolioo }[cura, o[lresentou dign.,utente a -repre ·. 
sent,ção da pro~incin do Parauú, quando decre
tou-se a lei dOS 3 °/• SQbl'C ll\1\IOSlOS <te impOt• 
tnQão. 

Mas, Sr. presitleute, o que devemos nó> lmtcudel' 
por hnvostos de irupor1.1ção t Será siruplesm~nt~ o 
·que é cobr~do ~obre o que entrn n51. provmct~, 
vindo do estrangeiro, coro11~ehender-.t tgua\mente 
O QU;) ~·em de U!ll<l {lfO\'ÍllCia \).:Jf3 OUtra 1 
Compr~hendido por este ult1mo modo o imposlo 

de importncão; todos os produetos que cnlr:trem no. 
proYincia, quér pelo seu litor~J. quér pelo sen in- · 
terior, não poderiam ser to.x.nd.os, llezo.ndo .sobre 
ellcs impostos provinciaes, ·c ent~ndido o imposto 
de importação por esta fórmn, em todu este Testo. 
Imperio,' não sei quaes seriam as rendas pro• iu- · · 
ciaes. · · · · 

O Sn. Bu.\R<lt.'l> ns. M.'lcrJ)\l :-APQia.do. 
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··crJ6 "S~ssãó'éll'f<l(nlfnJezemDro ae ums. 

OSn. ALYESDE.:tí!.'-wo:-One.goc.io deanim~cs Ei;;arazão, Sr. pre~ideute, pol'(jue <lesejo que 
ercado' D3 pi"Ovinci:l do Rio Grnnde do Sul e que se C.ça um est.udo a este respeito no sein das com
-vão â Bahia c p,,ro.ambuco, ~tr•ve:<Saud<> muitas mis;ões, J•rincipalmentc no <b COillmiss5o de as
pl'ovincids, cst:i sujeito n imposto> de hnportooão s~m.hleas provinci3es. Porqu() moli,·o ni~. ~dmit
em cada .umu dellas. timmo~ esses iDI!lOStos na pro~incln do P:::r~ná e 

O Su. Bt:AnQrE DE )L\c.~;no :-A t:n:~ itineruri~ da consentiremos que permanerarn nas outras? 
}H>Jv!ncia de ~Iinns lambem foi considc1·ada im- ffiio de\•emos permittir a 'designnldade que se 
post~ de lmporla~Uo. quer estaoolec-cr; n província do Paraná <tue tem 

o Sn. AL\"R$ oe Atu.t:Jo :-A t~x~ itineraria dei- p~qucn:t rcprc$ent:>.ção, n~o Jloder:í cont inuar a 
xará de ser cou~idet-:-oda iDlllO:>to de imiJOrtnção só ter esse rccttrso, tJOrquc hom·e <tucm repre:>t'ntasse 
'}lOrquo ~e dizia: é con~umo, não.; imporlar.'io? contra clle; as demais pro'l"'incias com ~;ran·de re

Eu ,.eJ·o, St·. presi.leot(), !JUC se formo;· estudar presentaçiio podem cautelo$amenlc conserv-ar e 
arreeadar muito mais avultadas! 

com lodo o rigor ~s taxas pt·ovinciaes, poucos .. im· Nestas condiçües, Sr ... presidente, conhecendo 
postos fic:dio P';r3 a \'ida not·m:tl das prG,•incias; que~ minha opinlflo,como represeutantc u" prov in
IIOrcm, ofio Yenho dizer á c;mmra nem 0 posso cia doPnrann, é lgunl â opinião de dou• nobres de· 
fazer que ..-otnrei contra o result~do de.•te estudo, put:tdo< pela provinein dn B•hin, 0 qnc nevo eon
porque o illlllOSlo fere o ~c to ~ddicion~l e contra cluir? E>tabclcccr uma emenda Jlara que na •~nc-
clle re1m!•entei . . -

nem vG v . Ex:. que não posso ser incoherenle, çao, que estabelecermos em reln~õo ü província de 
vindo p~dir hoje que se dc:;u·ua aquillo a favor <lo Parm:á, se co~nprehendam todas as pro,·incias. 
que representei hontem-. O :sn. SoD!lE dó um aparte. 

O Sn. Fr.t.•c•o oos SA~-ros:-Tcmpora. mt<tantt•r. O S11. ALVES oz AnAtrJo :- No anno passado era 
O Sn. Ar.n:s llE AnAliiO :- Niio é temporn. >IIU·· I' um simp~cs_ pm·licu!~r IJUe r_eclah.:ava cunt•:a_ im· 

I0-1ltnr · St\Stenlo na tribuna o que nllirmei na posLOs d.l •E-a prouncm, hoJe sou um rept eo~n
re1•rcsint3ção, quero lllnis, tornar e:<lcnsi va a tante_ do na':~o, quero compiehend~l' todos O> tll· 
!1!-edid~ n outras provincias; im[l_edindo por esta. \cresses n~cton~;s e cruc estao debatx:o de meu es
formn qu~lqnP.r tratamento d1~1g;nnl para coo1 tudo c do~tllcr?çao .•. •. 
~quella' de pelJuena representaçao nesta casa. O St_t. :>OD!UI: :-Es_la fazendo Ulll desfavor ao 

Ulr Sr:. Dnt;T.I.OO :- Não lia dcsiguald.1de. Pal·ana. 
O Sn. âLYES nE _-\n.,uJo: - DesiZUD.ldnde mnto O Sn. A LVES DB Alt.\Ulo :-Porque' 

maior que tendo província, gr.mcfes, como Ma· O Sn. Sonnt: dá um aparte. 
ranhr.o. Pcrnmn!mco e Minas impos!Os ident.icos1. O SR. ALVES DE Alue• o:_- O uobre d~putado e 
v~mos t_ratnr Utnent!tcnte do que d12 respetlo .a men amigo, o Sr. F. Sodr~, entende que faço um 
pronncw do P<'rona, semclhon le proceder serw desfaYor ao P~roná querendo acabar com um im-
dcsigunl o injusto em sna ac~üo. Eis ahi p~rque posto... ' 

~ quero n rgu~ld~deyerant_e a le1, t:lnto do md!Vlduo, o Sn. SoDnÉ :-Não querendo aCilbar 
como dns Jlrovtumas, E,; ah1 porque quero o es· . : • 
tudo rcgub r d~s commissiles para que ell:1~ dig:un O S!l. AL"I'ES DE All.\o-lo,--Mns quem d1z a".· Ex. 
qunes si.o os impoi'IO$ i~constitucionaes esta bolo· q~o nao quero nc.~IJ~t;.- . 8mto que V_. J?:t., n<~o me 
ctdos em todas as pronnc1a3. A for.:a consUtu- lll e~tou toda n a~\ençao_, eu estou (lelfellnmentc- ~e 

_ctonal que nos li~a estabelece limHes "aos podere~ acCI!rdo eom o ~r. Leito Velloso c eom toda a ':n· 
pro-vincla~~. grandes c _pe•j)lC!)aS pro,·incins sejam ~orta lib:r~l do a uno _passado; o <JUe q~er~ , I?~_r~rn. 
soberanas dentro de bes 1m1108. Proponho, por " l)Dl:t me.d1da extensiVa a toda> ns llt ovmcms,. e, 
i~tG, n1oeão multo simples, 11orquc eu me>mo pre- ho>e, c~mo. r!tlreseutant~. da n~ção , _tenllo? utretlo 
ttso fazer um e'tudo ~os no~sos 11npostos. Tem-se de 1~cd1r .11~ umas pro'·!denc1~s IJ•ll"\l eslll.belee:er 
mastarado de mil f•im1as 0 imposto> de importilcão ; cst., t>:~nldnde, ~ando _motor l~ttt~do. a td~n, rumor 
comtanto qu~ se col>re ataM uo povo tudo Jlnrecc benetlc•o oo (10\0, ma1s respetlo a le1. 
licito e sujtli to ao imtiO~to. ' (Hetdiversos apal'tes.) 

O ~$Indo flll<! fiz!'re_m ~~ .<'~mmissões de fru: .;nda E 3s•im ou proporei quC! l!ste projecto fiqu<' 
e .<~S.>_emLI~ Jlrov!n(-tacs !.hra: c111 taes e taes prO· ildi~do por oito ulus. Islo não o mal,, como se 
vmc1as f!Xtstem _ llll tlostos qne d!'v~m ser I'C\"O: poderia ncrcdiktr, e creio •rue .póue ser acP.ito, 
gados ; n~o é umeamentc a provmc1a do Pnrnna porquanto o rC<Juerimento, hn JIOUeo rejeitado 
que deve solfrer a perda _de .sua renda a~tual, em- contra 0 meu \"Oio, não tinha pr~zo determinado. 
qnon lo em ontr"s prov•nctas predomma renda _ . . _ 
identica. · . E h do, apotado e posto em doscm~ao o seguinte 

Eu não defendo o imposto de 3 •;. na minha 
província: porque, como Já diss<l, representei con· 
tra ellc; defendo o d ireito de ignaldad~ pernntc a 
lei, seja do cidadão, seja d:l província, hem a prcscri· 
pção con~titucioaa l teria razão de .ser respcitnda, 
sem a condição de ser igual. 
. Temos dir~itodeser tratados igual ~ente, e seria 
a maior injusli~n crue se di~sesse ao Paraná : de
veis perder hoje impostos que vo> rendem cem 
C{)r.l-os de reis, p<lf1Jue representaram contra elles; 
em outras pro\'incias ba os mesmos impostos, ruas 
contipnam, :;>or1Jue ainda n5o houve quem trou
xesse :1 este recinto uma represcutar.ão. mostrando 
s_ua ioconslitueionalidade I · -

Requeritnemo. 

RcqüeiN que se adie a discussão do projecto 
por oito días.-A.Zvcs de Araujo. 

o Sr. F~lleto do• Santo~ : - Pedi a pala
vra, Sr; presideate, para ~pro •·e i Lar as boas dispo
sições que njo na deputação da Bahia em al!iviar 
o povo de impo~tos incon,·enientes. Como matcria 
eonnex.~ conr esta, sou obrigado, acudi udo ao re
clamo de um dos Dósso> eolle:;as que ha pouco 
f•lloo, a apresentar tambeiD uma reclamação por 
p;~rte da minha provincia de :Minas. 
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O eollcga,a que me refiro, disse, ba pouco,queera I O porlo ole Caravellas não é porto de e~portação 
obrigação, com o que ~liás concordo, de lodos nós para o es:ran:;eiro, tem apenas o eommercio de 
:teresentarmos a esta. aut;l!s la cama~ as re_cl_anta· cabotagem... . · . 
~oes de que tenh<~mos DOt.iCia ~ respetto ~e ytctos de , U~t Sn. DEt•ü-rADo :-Pouco ou nada importa 
twposlções na' no~sas respech.va~ provrnctas. -~ isso. 

Pois bem, Sr: presidente, ó acudindo a e~te re- o Sa. FEL teto J>Os s.,:-:;os :-... c esse ca.f<' vem 
c!alJlo gue nqu• me acho tornando parte n~stn para o Rio de Janeiro ou yenl para . a Dahia pagar 

. d tscussuo_. . . . novo imposto de exportação. 
l\'ão set se a mdtcaçi!o 3Jlresentada pelo · nosso E como se faz valer com muita razão a meu 

colleJ;"a, deputa~o por Pernam~nco, o Sr. Bu~rque çí:r, 0 grito do tribut.:ldo, e declara-se qnedevemos · 
de Macedo, cahiu com o requenmento " que estava attender a esta reJlrescntaçào dos habitantes da 
anue~a · , . . . • · 11rov incin do Paraná, eu farei ver ~os nobres de-

. O :.n. Pi!ESlDE."!E :-!!ao está em msc~sseo, o que pulados quo tAmbem os meus patrícios tributados 
agora cst~ em dtscussao. é um req!ler1~1ento pc· t~m reclamado encr--ie.1mente. Di\•ersas represen
dtndo o admmonto do pro;ecto por otto dws. tações tém vindo, ~assignadas .. por fazendeiros de 

p S!'- F_pLiciO Dps SA~-ros :-~las que destino teve Mucury, dirigidas ao governo !;Ct'al. 
ntnd1coçao? • l Este tem promeltiolo ... emvenlwr-sc com a pro· 

O Sn. PnE.smE:-.-rE:-!Ii"ão foi t·lm~da em conside- v!ncia d~ B~hia, para que não conlinúc a pt•eju· 
ração, por não ter c.1himento actualmente. dtcar-~os. _ . . . 

o sn. FELtCio 005 SANTos:- Mas póde ser resta· Infehzmcntc p~reec quo nao ha outrn prov•JencJa 
beleeld:t mais tarde! ! a !~mar· . , _ . _ 

0 Sn. PllDSIDllN"TE,- Sem dn"\""ida, UM SI\. DRPUTADO.- E qu~ IUUl\0 en(e da Bah ta 
. . passa. por ~li nas. 

0 Sn . FELICIO DOS SA:STOS: - DcsC]Drla muito 0 Sn. F.&LlCIODOSSANTOS:-NenhurocafédaBahia 
quo o fosse· . . _ . pó de passar por Minas ; niío ha reciprocidade por 

O Sn. BuAuQUE DI! MAaoo: -A mdiCacao esta tanto · 
de pé, n~o foi tomada em ~nsidemrãG unicamente Sr.' presiden te, dhijo-me ~ deputar-ão da Bahia 
por ser lnOJlportti_!la, mas a provavcl que a m esa a nos termos m~is ami~:rveis. • . . 
apresente runan hu. · . . .• . " · 

·O Sn. FI:wCIO DOS ·SAzrros :- Soa mesa. não n I O S!l. Pol:~.'DB."E·-:-Lem_br<! ao nobr e_ de;Julado 
apresentar, e se o nobre deputado della abrir mão, qu_e 0 que es~1 ~m ~1scussao c o requertmento de 
eu me encarregarei de Cdzel·a minha, em occasião adiawen;? por Otto dlas • . . · • 
opporttma . . 0 S~ r ELIOIO DOS S.\NTOS :-~(OStra rei a 'i . EJC. 

Votando, Sr. presidente, ha pouco, contra o rc- a.relnçao qne tem o que estou d~<:•ndo com o reque-
querimento ·.de ndiamen:o, não entendi votar ao rtmento de adtam~nto. .. 
me<mo tempo contra a indlcaçfiG do nobre depu- O Sn . PnEsro11~-rE :-Parece-me ser mnteria e::t:· 
ta do pot· r1nnnto ncho-a. de 101h a vantngem. tranha . 
. Nilo ha só impostos inconstitucionaes, ha tambe_!ll o Sn. FEL!cro oos SANTos :-Dirijo-me á província 
!mpost<!S ~nconveruentes , mesmo quando nHo da Dahia nos termos mais :mJig-,n •cis. I\eprescn· . 
lJ!COost•tumona~, I'!' JlOSios que affcetam a produc- tan te de l!inas e mais especialmente do nor te da 
~:to de duas prov:•nctas, e que, entr etanto, sao auf~- província, d'onde sou filho, eonbeço que temos 
ndo~ por umn s~ . · . · . todo interesse em "\""iver em boa harmonia com n 

Atnda hn, porolm, cou~ ~Mts grave, ha l!Uposlos deputação da llahi~ (Apoiados). 
lançados por u1na prov mctn sobre ~cncros produ· 0 S L - V . . · • 
zidos por outra e que ap<:nns se acham em transito n. EAO _E L LOs~ .-E a _Da lua nu o quer outra 
ru.qucUa cou~a em relaçao a hhnas. 

· O Sn. :l>l.\LHEtnos :-sú a Minas ? 
O Sn. BuAnQuE DE MACEDO : - Dess.o natureza 

ha-os na B~hin. (Ha oulros apilrtts.) 

0 Sn. FELICIO DOS SANTOS :-Ora_ parece-me, Sr. 
presidente, que de todns estas llSpceies npoutadas, 
n enhuma ti mais lesiva, nenhuma acru-reta maior 
gravame e injustiça m'esmo ou iniquidade, do que 
est~ ultima, isto é, a d6 impostos lançados por urnn 
província sobre generos, n clln em transito forçado, 
produzidos em outra. · · · 

Foljl"uci cxtraordinarinme.nte, Sr. presiden te, 
:tSSistmdo no onthusiasmo da nobre deputação 
bahiana nesse n egocio, porqno ó j nsl<imente á 
essa depulll.çã~ que tenbo de podir auxilio para 
fazer cessar a inJustiça que sua pro,·incia com
melte p:tra com uma parte da de Minas, lançando 
um imposto· o neroso sobre o café produzido no 
.noi:te de Minas e que apenas pass<~ peln provinci~ 
da BnWn .• • 

Ult SR. DE~UTAOO :-Que café 0 esse ~ 

0 Sn. FEUCIODOSSA.--m>S:-E'o café do Ko.cury. 

(Hadiverrosapilrt~s àalkplÚII"fÕO /JaJJ.ia:na.) 

OSn. F.&LICto nos $_\:<ros:-V. Ex. snbc, Sr . pre
siiente, que asahidanatural para o m~r, do norl.tl 
da provhlcla de Minas é pelo territorio da Bahia ... 

0 Sn. Ci:SARIO AtVI:II :-Ou do Espictto Santo . 
0 Sn. FELICIO DOS SANTOS. . • OU do Espírito 

Santo. ' 
o ·Sn. CEúato AtviM:- Creio qne o porto de 

S. Matheus ó melhor. . 
Ut.C Sn. D! l'UTADO:- Não apoiado; é peior. 
0 Stt. FGLICIO nos S.~!>-ros:-Haj:i muilo tempo·. 

qu~ nós, mineiros, estudamos se n os con virá mais 
fazer nossa sahida para o Dtar pela Bahia ou se 
pelo EspiriloSanto. . 

0 Sn . LEIO VELLOSO:-Com effeito, deve Sct' · 
pela provineía da Dahia ; o porto é melhor. 

Uli Sn. DBPOTADO . -Mais n atural . 
0 Sll. FELICIO DOS SA?I"TOS: - Se re:liiUCilte OS 

nobres deputados entendem ·que ·peb. &hia a 
sabida é tnals n~tnral, é neccssario que nos tratem .. 
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melhor do flUe e-~io fo:z.~ndo. Se oome<;am por lanç.>r ll_at:_te do seu tcr ritot·io procurando 0 mar. A impo
i !llposiçõ~ pe<o!bs sobre nossos generos de pro- Sl~:to é, JlOrtonto, nma verdaddra ;ax:o de tra.ll.Sito. 
docção, gero! menU! M;oontlados, corno somos os Vo}!:ln~o ao ~ssun!pto Jlrineipal, direi que, ua 
nlinetros, ;•rocur:u-emos o EspirllO S.nto, onde nos dcfie1oncta da dcteruuna~'lO ex:~cta <lo que &~ia im
reee~riio m;,lhur ..... --- - ·· .. .. posto de ítnporta~iio, MCito a i~ do nobre dellU· 

Te.nJu anrovci~ esta occasiiio para fazer'yalcr ta~o _por Pcr!l;lmlmco, a nomeaçiio de uma com
n m:nha l'Ôrh;r.,tÇão ou requerinl~nto; dire! a V. ffiJS>ao que determine n espcde. 
~~-. ~:· . r!""~:~(l!\t!.', nne ,-• clln nud3 unn razrro 't;" ~ • .. 

pari que êu ~oi<.> pelo ~(l;~!llento. EnleJldo rjue Ulll • ad1;~~~~~~1t;~~~~:~ndo que ó <.le conreniencin 
a;;mmj.ltO t'O!liO este nr.o pódcser decidido de a!oga. 
'díl!Jo \• lpoiados). ~:i nos f c•z y~r o nos.,<o colleg3, d~- (Apoia<ll)$; muito ·bcm. ) 
putado J>C!<>J>;>rtma, que<>cOD$CQucnem doparccer é :Posco á volos o requerimento do Sr. Alves de 
desf;.lcaNe n 1;rorincia da sexta parte da sua renda; Araujo, é atlprondo. 
e em mstcr !u liio gr:~~e, c1>mo a de que nos occu-
p<li:lJS, 13 (":.1~ ~ffeN~ igualm~n\e u tntlonomia pro- E::gotada n matcria <13 ordem do di:» ·o Sr pre-
viuci3l, t~da arefie:-ooo não é demais. shlcnte dá para ordem <lo dio 31: ' · 

Os nobres depu tados pela B~hin apresentaran1-sc 3.' discussão do projceto de 187:>. sob n.• l3G 
aqui co~uo adYogntl~s do acto ~àüicional. J.Ia_s, (codigo penal inilitar). · 
Sr . prestd.:-tue, pat~ec-me <lUC, ~ parte n questuo 
ti~ le-galid:.d r-, o dcsen>olvimento da douuina do 
acto ad.licional scri~ contrario ao parecer que se 

. diseute. (.!\'à<> apoiados.) 
Sem (luvtda. Se o :a:to addicional procurou d~r 

frnnque1.~s e rccur;:o;: ás prol'iuci~s Jlara se des
envo\ver~m. o. doutl'ill~ m~is ue ~ccurúo com este 
int.uilo séi~ permittir·lhcs o nugm ento de su~s 
inlposiçõ::i5. · 

0 Sn. LJ;.:\o VELLOSO :- Não COll.l prejuízo doES· 
t:ldo. E' p;·cciso ilormonis:lr .os Interesses das pro· 
vínci~s c.;m os do Estado. 

(Ha ouuw 'apartes.) 
O Sn. FsLicro nos SA:<ros: - Não di~I<Jm, port:uno, 

os nobres depu tados qu~ defendem as frunq uczas 
pro\'incia.cs, nem se ~presenteru como paladinos do 
acto ;~ddiclon~ l querendo impedir que uma pro, 
vincia j)()i'S ~ taxar ~stc ou .3(lUCJie genero, . au
gmeut.m· ; Ul) materia tributa.vcl.. Defe~dem a le
galidade. ,a quizercm, de!çndern os interesses da 
cOmlllunhão, da união, n1as não os interesses do 
aggt·cga.do ou. da. vro~inci!l . . 

O Sn. llt;.>.F.Q.UE ú: lL~cc~:no :-Sollre tudo, quando 
ainda ti prccizo definir o que sej a. Imposto ae illl· 
portação. 

O Sn. FELtCru nos S.'mos :-Ainda l1a rnais es~ 
ratão: nu o temos definido ainda o que seja im-
po~to de imj)ort:.ção. · 

· Rcspond~rei ~gora .a um aparte: 
· o o~ador que me preeeuc~ n~ta tribUJla, lem
brou que os ~nimaes produzidos no l\io Grande 
do Sul, ou tmtes, no Estado Oríontal, nlr.wcs;aro 
diversos proviuci~s <lo Imperlo, em todas pagando 
imp(l~to, e a legalidade da imp<l;i~i':o !Jar~~~ reeo
nllecida: pelo.m~nosnenhuma província .lindn re
clamou. A província de :Minas cobra, é certo, unt 
imP.O>lo de Jmreira pel:>. pas~~e!Jl ~esses ~nimâes; 
cre1o que tambemocol>ra :1 provwcm do P1aully . .. 

O Sn • .AFFosro CEr...<c: - S. Pàulo cobro. 

OSn. fEL!CIODOSSA:!<70S: - ... S. P.tulo o outr~s 
pro,·incia~. . . · -

Não se dilia, pon\m, que o caí<! do.nort~ de Jl!iuas 
Cl;teja no mesmo caso. Os nnimaes vindos do Rio 
Grande ou nnle5 do Estudo Oriental c Entro-Rios, 
onde se criam, s:ío tributados )_)5)l:l.s pro~ineins onde 
são apr.J\'cilaaos ou consruuJdos. Iuvernados no 
J.l.io Granlle,·slio d'ahi levados ás entras proYincias e 
não oahem. do '[laiz:.. üta., o caf.O do ~uenry não .; 
consumido na Bahia ; apenas atr:n·essa pequena 

Levantou· se :1 .ses;ifo ás 2 i/2 hora$.· 

IScsSii<> er:n 31 de Dc:.:e>nbJ•O .de 187'8. 

l'llt:ôlDEX!:rA DO S1l. FJJ!lOEmco DE .H"U:!OA {i. 0 ViCe· 
presidente). ' · 

A's H horas <la maohã feito a chamada, acham-se 
p resentes os Srs. Frederico de Alntcida, Cesario 
.-\..h•im, JJorta de Araujo, .Ah·es de Ar~ujo, Antonio 
de SirjuCira, Franco dO Sá, Sera);lhico, 11rmlça Car· 
valho, B~plísta Pereira, Hygiuo ;;ilvu, ~runoel Eus
t~quio, J\farcolino Il-Iaura, Andrade l' into, Pedro 
Luiz, Segismundo, Bulcão, Jluefonso de Araujo, 
Lillcrato Barroso, Rodrigues Iunior , Paula Pessoa, 
Corr&l l~.1bello, 'fav~rcs Delrort, Sinval, Joaquim 
Br~ve;, Espindola, lbriano da Silva, Monte, Fide
lis Botdho, Prisco Pnr~ízo, Bu:~rquc de Marcdo, 
!o<io llrigido, ,\ffonso Celso, Souto Freilas, Pom
peu, Sergio <lc ~slro, Ribeiro de Menezes, Josú 
Cnct:tno, Lui~ Filippo, Esperidião, Jcs~ Mariano, 
Leão Vellos(), Vir1ato de Medeiros, Galdino, La
fayelte, e Almeida Couto. 

ComparêCeram depois da chumad~ ·os Srs. Ma· 
llleiros, AzambujaMelr elles, l bnoel de ~f11gallüies, 
Souz• Androde, Louren>.o ds Albuquerque, :Mello 
Franco, Ignacio !ia.rtins, Tb.eod<Jmi.t<l Pl\r.eira, Gau
dido de Olh•eira, AffCllSO Penna·, Costa llibeiro, 
Ruy Barlloz:~, Dtana, Felicio dos Santos; Souza 
Carva.lho, c~mnrgo c 'Bezerrn CavaJc.-tnte. 

Campo.receram depois de aberta :l. sossão os 
Srs. 1!Iacedo, Fern3ndo· Ozorio, Floros, Bulhões, 
Znma, F reitas Coutinho, Francisco Sodré, Bellrão, 
t!nr-Jo de Villa Bella, Ieronymo· Sodré, Aragão 
e Mello, Silveira Martins, Fiorencio de Abreo, 
Fra.nklin Daria, Meira <te v asconccllos, Frederieo 
l\ego, F.paminondiiS de Mello, T:.vare$ de Mello, 
lfanoel C3rlos e lf.:~noel Pedro. 
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Faltoram, com pin-ticipa~.ão, os Sr;. Darão da Es· 
lancill, C3rlos .!Jfonso, Dantas, Fabio Reis, Joaquim 
Serrn, Theodoreto 5oul0, )leito e Al•:im ; e sem 
ella os Srs. Alnleida &rboza, ~foreiro Urand5o, 
.Aureliano ~lngalh~s, furros Pimentel, Bezerra de 
Menezes, Couto Ma(:lllldc!s, Lima Dunrto, Mar
linho C:lmpos, Jos~ Basson, Prado Pimentel, 
Souz~ Lima, Thcophilo Ouonl, Silyeira de Souzn e 
Visconde de Prados. 

A'$ H 3/q, horas abre-se a ~essão. 
O Sn. L• SF.CnETAmo d:i cont4. do s~guime 

llX'l'l:DlEXTl! • . 

Olncios : 
Do mioisterio do imperio, de 30 de D-~zetnhro de 

i878, participando que ·se expcdiJ'Jm as conve
nientes ordens pnrn que· fossem fielmente cum
pridas as deci~õ~s da comnro dos Srs. dc(mtndos 
sobre as e!elçõcs d:l província de Snnt.1 C;ltbarína 
e .algumas eleições parocbiacs d~ da Dabin.- ln-
telrné:la. · 

Do presidente_ da proviueia das Alasõas, de 6 de 
Dezembro de i878, rcmettendo um exemplar do 
relntorio com que o v!ce-vresidellte Tlloron do 
Bom fim Estlindo!a, passou a presidencia ao Dr. Fran
cisco de C:u:valllo Soares Branqão.- A archivar. 

Do mesmo presidente, de H de Setemhro do 1878, 
.reroettcndo non exemplar da r~na com guc lns· 
t.alloua i.' ses;;~o ordinaria da~-· Iegisl:llura da 
assembléa daquella província.- A archiv:u·. 

Foi lida e apprvvada ~ seguinte 

INO!CAÇÃO. 

Indico que ~eja nomeadn pelo presidente d:l caso 
uma commissão de seis membros, parn, de r.ccuruo 
com o goYerno e reunida :i commissão de razcnd<~ , 
fazer a rerisão dos imposLos g~rti~, proyinci:tes e 
munlcip:~es, propondo, qunnto 3 disll'íbuição dos 
mesmos impostos, o que paree.er prefcrivei.-Buat'-. 
qrw da :Yacido. 

Foi lido e julgado objecto do delibcr~ção o man
dado imprinur o seguinte 

P.~RilCER D.\ CO<lnllSSAO :>E IXSTR1.'CÇ:\O l'CDLlCA. 

A commiss5o de instrucção publica, nttondendo 
. ao que a ess:t augusta. caonam rcquere11 o estu
dante do #..0 nnno de pharmaci:l da racuidadc de 
melllcina d:t Bahia, Antonio Ferrei r:< de Brito Tra
vassos, pedindo para ser admitlido a e:t~me de 
:~natomia deseriptiva, afim de matricula-r-se no 
~-• anno medico, é de parecer que seja dererido, 
vlsw provar, com documentos, ter feito todo~ os 
prt.'Paratorios exigidos pela lei, c ~r frc_quentado 
o curso de anatomia ; demais, de accôrdo com os 
precedeu~ desta augusta· c-amara, offerecc a com
missão o seguin te projcoto : 

A ossentblé:l gernl resolve : 
Artigo unico. Fiea :~utiirizado o governo a man

dar matricular no 2.• anno . medico, etn qualquer 
das f<~euldades de mediei na do Impe rio, o es
tudante Antonio- Ferreira de Brito Travnssos, 
depois de ha"l"er sido ndmiltido e npprovado no 

- · ex:~mc de anatomia desoriptiva ; rcYogadas as dis-
pos"ieões em con 1 mrio. ' · 

Saia das C()JUmissões\30 . de ne~embro de l8i8. 
-J. S<Jdré.-1. M_ Aia heiros. 

PnE.'\JU&..~CI.\. 

Fgi iiiln a scguint(l carta do Sr. Visconde ·de J>ra. 
dos, prcsid~ntc eleito. 

Rio de Janeiro, %6 U.c De!Clllbrc- de !S7S. 
Ilim. e Ex:n. Sr.-Sirva-se V. Ex. lenr :i1> co

nhcdmcnt9 da au:;ll;sla camara dos Srs. deputados 
o meu peJ1do de dt~pcnsa do c~r~o de seu Pl'Csi- .. · 
dcnt~, jJ~ra o. qual twe a honra 3o ser eleito per 
<[uasJ unaninudnde de votos. 

lleconha~o qu:io elevada é a poskão em que me 
collocára o .sull'~ngio hcnro~o da câm~r:o, c á par 
d:l renan~ta qu~ della (~Ç?. devo dar pubiica e 
cabal mnn1fest:.çao dos scntomenlos de !!"ratidão de 
CJ:Ue me acho possuído e me ~r.ompanhÚ~o sempre 
mijximê 110r haver pn~tido d~ lã~ nlla eorporaçãÓ 
a escolha de minha pes~o:~ j>ara presidir os ~eus 
tr~b~lhos. 

E'. 110r sem du\'ida a presiuencia da cam~ra tem
porariu o P;Osto mais honroso que possa ambicio
!'M o cidaCt'üo _de u_m paiz lh--ro; :n:.::s c:.o.IJlp~·e-!hiJ 
Igualmente nuo ate1bl-o, quando lhe ran~ccm a~ 
condições para bem desempenhai-o . 

Deus guarde n V. Ex.-IIlm. c Exm. Sr. -L' sc
ere:ario da camara dos Srs. deputado•. -' Viscmid<• 
de Pi'ados, depulado eleito. 

O Sn·. Pm:sroEXTE eon::ulta lCasa sobr e ".renuncia 
pcdid~ pelo _Sr . Visconde do Prn<!os, c esta concedo 
a dispensc . 

o Sr. Zama (pela ordi>n!l :-You ngit.lr· uma 
queslio tio orolcm, que ;:eço a V. Es:. do dt."<;iuir. 

A camar:. dós Srs . ucputo.dos c!~.geu parn seu 
presidente o nobre Sr. Visconde de Ptndos. S. E~. 
~coba de · resignar es;e lo~or, por motivos que a 
c., mara j nlg-ou dignos de consit1e1·;açtto . PergUnto 
eu: qua! dcYc ser o prC;ccd ;mento ~a camara nesta 
mom3n!o-? Não conll~o os pr ecedentes da casa, 
m~s me parece que ha;endo o regimenLo dell:t 
creado uma cr.tidade, :\que chonlott presidente 
cffoJCti..-o da c~ritar~ , essa entidade nüo póde <les
~Pllarecer tcmporo~iamente. em con·~equencia da 
escusa dnda :\quelle qu~ foi nomeado . 

Se niio se tivesse dado a csr..usa, tolilm· qucstio, 
não havia motivo para a questi'io de ordem ; mas; 
desde quo a c&mara allendeu aos motivos ~lle- . 
gados pelo nobre Visconde de Prados e o tlis- · 
prnsou, enteodo que deve a coroara tratar da 
elci<;âo de presidente e1Jcctivo, em acto conse
cutivo ; porque este Jogar não púde ftcar vago, 
visto que, na forma do regimento, deve na,·er um 
presidente elTeetivo, escolllido 11cla c":nar:l, para 
dirigir os trabalhos della. 

O Sn. Cns.uuo AL"'" :-A qucstiio está resol-
vida pelo regimeuto . · .· 

O Sn~ ZA~tA : - Conheço do regimento uma 
disposi~ão que determina que, quando ~~~pora
ríamente qualquer membro de uma comnu<sco não 
possn exercer as suas funcç(l~, o presidente no- _ 
meie um outro para substttu•l·o. Ora, se em com
missões de menos importancia n substiluição , 
embora por ~lgnns dias,· é obrigatoria ; se o presi
dente é obrigado a trazer as commissões ~cmp"re
compl<Jt.as, como é que n commtssiío de policia 
intarnn, som du\'ida da maximn imJ>Ortancia, póde 
conLinuar a Cunccionar sem a .sua cabera, scn\ o 
seu ch~Cl!, som o seu t>rincipal membro '! . 

(Ilcum ll!kll'tr.) 
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C :::parte do nobre deputado nffo preyalece. O 
substituto é eleito para preencher as f:lltas do 
effectivo · mas no caso presente falta uma das 
entidades que o regimento creou, isto é, se o 
sr. vice-presidente ficar na posição de presidente 
effecti,-o, é preciso que elejamos um outro Lo viee
llre"sidellte ; mas este expediente não póde ser 
aceito e, pois, a minha opinião é que é indispen
savel desde já ·a eleição do pi•csidcnte da camara, 
para qnt> não deixe de haver a entidade- presi 
dente. effectivo. 

O Sn_ FREDERICO REGO : _..,..Nem nunca houve 
pre.si~ente. 

O sn. ZA:!.U:- Eu não quiz fazer nenhuma re
clamação por occasião da eleição do Sr. Visconde· de 
Prados; mas não me de.ix.ou de sorprendcr que 
nós eleges:>emos para presidente quem não tinha 
preenchido ainda todas as condições le~aes para 
exercer as funcções de ueputado. Se o Sr. Visconde 
de Prados se acllava até nas condir()es de não poder 
tomar parte nas discussões, como é que a camara 
podia elegei-o presidente? Entretanto, a camara 
julgou que procedia bem e nenhuma rechtmação 
fiz, e, se agora faço estas observações, é para que 
V. Ex. me csclnreva, declarando que qualquer que 
seja a soluçüo que V. Ex. der á questão, me sub
metter~i respeitosamente a ella. 

O Sr; Presidente :-A questão levantada 
pelo nobre deputado pela Bahia está resolvida pelQ 
regimento e pelas praticas da casa. 

O art. :1.8 do regimeB.to estatue que a mesa será 
eleita }lOr um mez. -

O Sn. z.uu. :-Essa disposição não pócle reg0r o 
caso. 

O SR. PRESIDE:>.-TE :-E estatue, no art. 20, sub
stitutos para o caso de falta de qualquer membro 
da mesa (Apoiados). A falta póde . ser momenta
nea ou prolonfrada, o regimento não cogita nem 
distingue. Entretanto, a pratica estabelecida tem 
sido esta. O Sr. conselheiro Zacarias, em uma 
situação analoga, chamado aos conselhos dn Corôn, 
quando acabava de ser eleito presidente da ca
mara, não teve substituto immediato e a presiden
cia foi occupada pelo vice-presidente e 1.0 secre
tario. Nüo se póde dizer que uma eamara, porque 
falta o presidente, sendo dirigida pelo substituto, 
não tenha presidente ( Apoiados). Entretanto, 
como nesta questão ha alguma cousa de pessoal, 
não tenho duyida em snbmetter ti consideração da 
camara qualquer requerimento propondo que se 
proceda a outra eleição. (Não apoiados.) A ca
mara resolverá. 

O Sr. JeronymoSodré.-V. Ex. e a casa 
hão de permittir-me, que eu não julgue o argu
mento invocado relativamente ao que se deu com 
o sr. conselheiro Zacarias, analogo ao caso pre· 
sente. O Sr. Visconde de Prados não era ainda, 
_pela letra da lei que nos rege, deputado, por
quanto faltava-lhe o reconhecimento e estava pois 
inapto para exercer as funcções de presidente p.a 
ca.mara, quando foi eleito para esse cargo. 

0 -SR. A..'\'"TONIO DE SIQUEIRA :-Só lhe faltava O 
juraménto. 

O SR. l'ERO]).'TII:O SoDRÉ :-De accôrdo; mas fal
tava-lhe ainda uma condição necessaria para exer
cer as funcções de deputado. O reconhecimento 

sô })Or si não basta, como a illustre assemhléa sahe, 
para que o deputado entre no exercício de suas 
funcções. 
Quan~o se procedeu á eleição da mesa e foi eleito 

o Sr- Vtsconde de Prad~s. nenhum de nós :-:abiã o 
alvitre que S. Ex. tomaria; e só agora acabámos 
de ou vir ler o officio em que S. Ex. renuncia o 
carg-o de presidente para que foi eleito_ P,ílrgunto: 
havia. mesa constitui da 'l Não. Tanto não havia que 
o Sr. VisconJ.e de Prados, sem prestar juramento, 
renunciou. E ainda mais: o caso do art. 18 do 
regimento é explicito em relação a este ponto? Não; 
trata dn cleiçilo mensal, mas não cogita do caso de 
um presidente el<>ito renunciar_ 

O cnso do Sr. conselheiro Zacarias era muito di
Vt~rso. S. Ex, já era deputado, já tinlw entrado no 
ex.ercicio de suas funcções, e fora eleito presidente 
da casa, quando a escolha da Corôa veio tirnl-o da
qui. Houve. portanto, aceitação e exercício das 
funcções de presid-ente. 

No caso actual, a questão é differcnte. Se por 
ventura o Sr. Visconde de Prados ou V. Ex. fossem 
tit·ados dessa cadeira, entendo que era então occa
sião de seguir a letra do rLgimento, adiando para o 
dia 15 do mez vindouro a eleição .de presidente. 
No caso actual, não havia ainda presidente, e tanto 
não havia que o sr. Visconde de Prados acaba de 
renunciar a elei.cão, concedendo-lhe a camara a 
renuncia requerida. 

(Trocam- se d-ifferentes apartes.) 
O Sn. JERONnxo SoDRÉ:-PerdOcm-me os nobres 

deputados; a questão não é essa. 
Ha ainda outro argumento. Supponham os nobres 

deputados que o Sr . Visconde de Prndos tinha já 
prestado · juramento, estava presente e . era eleito 
presidente da camara, mas immediatamente re
nunciava á sua eleição. 

Perg-unto : a caga deveria ele~er ou não novo 
presidente? É evidente que sim. E n:io tendo S. Ex. 
entrado no exercício de suas funcções, renunciando 
agora o cargo, não será um caso analogo? Para que 
h a de ficar a eleição adiada para o dia i i> de Janeiro? 
Desde que o regimento não é claro em qualquer 
materia costuma-se seguir as praxes parlamentares; 
e desde que estas praxes não têm sido observadas 
não vejo que haja razão alguma para que se adie a 
eleição de presidente. 

Repito ; o caso que en apresento -é inteiramente 
ana.logo a este. Se houvesse renuncia lego depois 
da eleição, proceder-se-hia á nova eleição ou fica
ri a adiada ? Que importa o dia? Que importa que a 
renuncia fosse então ou hoje"/ A questão de dia 
não importa nada. · 

o Sn. ARAGÃo E MELLO :-Importa tudo, porque 
o reg-imento não quer esta,. multiplicidade de 
eleições. 

O SR_ JERONnlo SoDRÉ :-Como é que V. Ex. 
sabe que o regimento não quer esta multiplici
dad~ de eleições, se nelle não ha disposição neste 
senttdo? 

O Sn. ARAGÃo E MELLO :-E' a intelligencia que a
camara lhe tem.dado diversas vezes. . 

O SR. JEnor..=i"Mo SoDRÉ :-0 aresto relativo ao 
Sr. conselheiro Zacarias não tem paridade. 

UMA voz :~E o do Sr. Furtado~ 
O SR. J'ERO:!';XMO SonRÉ:~ Sr. Furtado tinha já 

exercido o logar de presidente quando foi para o 
sen:, do. Para estes casos é que o regimento deter· 
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mina que haja ·.vice-presidentes. Portanto acho 
que é conveniente submetter á decisão da camara 
.a . questão levantada pelo nobre deputado pela 
Bahia. 

deputados refere-se á falta de presidente, e no caso 
do Sr. conselheiro Zacarias não se deu f:tlta, 
porque elle não foi exoneraào pela camara dos 
Srs. deputados ; ao passo que no caso actual 

O Sn. PnESIDEl.\'"TE :-Se o nobre deputado reque- a renuncia foi aceita pela camara c nós não temos 
rer, eu submettereL presidente. No caso presente ha vaga e -não falta. 

0 Sn. JplONY.:I!O SonnÉ:-Requeiro. U11H. voz :-Não se trata de substituir a falta de 
presidente. 

os .. ~ Lonreneo de Albnquel.•que:-En- . o Sn. JERONYMO SonnÉ :-l\lus quando o S.r. Zaca
tendo que não. ha neéessidarlealguma de submetter- rias foi para o senado deixou de ser presidente. 
se esta questão á decisão da casa. O nobre deputado O Sn: ~o~TE :-Deixou implicitame~;~.te, segundo 
pela província da Bahia não poderá contestar que a constltmçao, mas ... 
o espírito do regimento se oppõe a estas eleições ( Ha varios apartes.) 
multiplicadas, que só têm por íim tomar á casa o 
tempo que ella aliás aproveitaria melhor na dis- Ellc deixou de direito e de facto a presidencta. 
cussão de outros assumptos. S. Ex. lançou mão O Sn. ZAliiA:-E a camara não deu demissão ao 
de um argumento que não me parece procedente: Sr. Zacarias. 
considerou a éleicão do Sr. Visconde de Prados O Sn. :Mo:...'"TE:- Não deu. O caso é muito diffe
como nulla, ullegando que elle ainda não tinha rente. Então a camara não tinha que recusar ou 
prestado jurumento, nem tomado assento nesta daJZ demissão, que lhe não foi pedida. 
casa, e, por consequencia, não podia ser eleito. A n1lo haver outros precedentes, este não pro-

Ora, o nobre deputado, querenào que a camara cede. Abundo nas consideracões expostas pelo -
adapte a sua opinião, exige della a confissão de nobre deputado das Alagôas, n·o sentido de que a 
qu-e praticou uma illegalidade .. A camara porém camara está perfeitamente servida com a presidcn
não a praticou, pois estava no seu pleno .direito, I cia do digno primeiro vice-presidente. Dar-lhe-hei 
elegendo preside:nte o Sr. Vi~COJ?.de de_ Prados, uma o mel~: V?to para president~ da ~all"!-ara e creio que 
vez que o seu dtploma era hqmdo, nao estava· su- n marorm desta casa esta sat1sferta com S. Ex. 
jeito a contestação alguma e até já estava appro- (Apoiados)_ 
vado pela camara. O Sn. ZA"-IA :-Por isso mesmo é que queremos 

O Sn. JERONYl\iO SoonÉ:-:Mas faltava o juramento. affirmal-o. · 
O Sn. LouRENÇO DE ALnUQUERQlJE :-0 regimento O Sn. MoxTE :-A questão, porém, de saber se de 

da casa determina .. _ direito pc",de ser invocado o precedente do Sr: Za-
UMA voz :-0 tegimento não é expres~o a este cari~J.s para reger a especie é que não póde ser re-

respeito. · solvida no sentido d:::s opiniões apresentadas nela, 
Sr. Jeronymo Sodré. -

O Sn. CESARIO AL vm ( ptimeiro secreta1;io) : -
Quando o regimento não e expresso, recorre-se aos O Sn. PnESIDE:'>TE :-Vou submetter á conside-
precedentes. . ra~ão da camara o requerimento do Sr. deputado 

Jeronymo Sodré; consultarei á camura se deve 
O Sn. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE:- O regimento proceder-se u eleiçãQ immediatamente. · 

da casa determina que a eleição da mesa se faça 
mensalmente. Ora, a mesa não é conslituida exclu
sivamente. pelo presidente, mas tambem pelos· 
vice-presidentes, secretarias e ~eus substitutos. 
Portanto, se, de cada vez que qualquer .destes 
membros da mesa pedisse a. demissão do seu curgo, 
a camara tivesse de eleger quem o substituísse, o 
que aconteceria era despender-se inutllmente nestas 
continuadas eleições o tempo, que melhor utilisa
riamos na discussão de questões importantes. Não 
podia ser este o cspirito do regimento. 

Além disso,- dá-se a circumstancia de estar 
occupada a cadeira da presidcncia por um collega 
que merece o respeito e a consideração de todos 
nós (apoiados) e que tem dirigido perfeitamente 
os nossos trabalhos· (Apoiados). 

Para que é, pois, esta pressa em dar-lhe suc
cessor? -(Apoiados.) Não sei que haja conveniencia 
alguma em proceder desde já á eleiçãó de presi
dente, tanto mais quanto o dia· i5 de Janeiro não 
está longe~ e então a ~umara exercerá o seu di
reito,. elegendo para presidente a quem julgar 
digno de exercer este lagar. 

São.estas as observações que eu tinha a fazer 
a V.Ex. · 

- O Sr. ltlon1e :-Quer me parecer que o pre
cedente invocado, o que se deu com o Sr. conse
lheiro Zacarias nãe póde servir para o caso pre
sente. O artigo do regimento citado pelos nobres 

.A.. 31.-TOMO I. . 

O Sr. FIOI·encio de Abreu (pela ol·dem):
Parece-me que a soluoão que y. Ex. quer dar, Sr. 
presidente, é manifestamente contraria ao regi
mento. Quem decide as questões de ordem não é a 
eamara, é o presidente (Apoiados). 

O Sa. ZA~IA : - Mas o presidente pólo declinar 
de si. 

UM Sn.. DEPUTADO : - A questão não pó de ser 
adiada, (Ha outros apm·te$.) 

O Sn. FLORENCIO DE ABREU:- ~ão podem ser 
entendidas por esta fórma as prescripçõcs do regi
mento relativamente ás questões de ordem. Até 
principias superiores de.)losso systema se oppõem 
formalmente a que se adapte seme!hunle procedi
mento. Deus nos livre que, em umu camara, a 
maiol"ia tivesse o direito de decidir as questões de 
ordem, que se aventam constantemente. 

Onde iriam as garantias da opposição? (Apoiados e 
não apoiados.) O despotismo do numero suppriria 
muitas vezes a boa razão. 

O presidente, pela sua propria pQsição, é a ga--_ 
rant1a das minorias e por isto a elle cabe decidi r as 
questões de ordem. . 

O Sn. ZA:M.\:- Se o presidente é o representante 
da maioria i . 

O Sn. FJ.OREXCIO DE AsnEU :-Além disso, consi
dere V. Ex. que com tal pratica seriam constan-
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temente perturbados os trabalhos da camar~•. a 
marcha do serviço se tornaria anarchica,as decisões 
seriam dadas conforme as conveniencias do mo
mento. 

O Sn. PRESIDENTE:-0 recurso para a camara o 
regimen1o admitte. 

O SR. FLORENCIO DE AnnEu:-Mas não é inconti
nenti, não podia -sel-o, porque se dariam os in
convenientc:s que já notei e estaria a cadeira dá 
presidcncia constantemente em questão. Veja 
V. Ex. que é revogada pela ctlmara uma decisão do 
presidente, em virtude do recurso que lembra
a cons.equencia seria a demissão do . presidente 
( 4parle$). _ 

Parece-me, pois, ser mais consentaneo com ore- . 
gimen~Q. e com as n~l.·mas do systema parlamentar 
que sumente o prestdente decida as questões de 
oruem. . .. 

A interrenção da maioria tleve ter logar de 
modo que não torne o regimento inutíl, sem nor
mas certas á marcha dos trabalhos. 

É o que eu tenho visto ou antes foi o que vi 
sempre praticado nesta casa, durante as duas 
ul~imas .legislaturas? em q.ne tive aqui uma ca
dena e e o que deseJo se faça agora para regular i· 
dade dos nossos trabalhos e para garantia de 
todos. 
• Ao _terp1inar., devo lembrar a V. Ex., em apoio 
aa opmwo do meu collega, deputado pela provín
cia das Alagôa5, que em i8i5 ou antes, deu-se caso 
.identico áquelle de que se trata neste momento. 
O Sr. conselheiro Góes, era então presidente da 
c~mara ; J)~r um_a questão com o governo renun
Ciou a presJdenCia ; a camara aceitou a renuncia e 
resolveu não fazer a eleição do presidente senão 
no principio do mcz seguinte. 

É o prec:edente que conheço, e o que me parece 
eonsentaneo com a lettra e espirito do regimento. 

. O Sr. A.tfon~o Celso (pela ordem): -
Sr. presidente, pedi a }Jalavra pela ordem só mente 
para confirmar o precedente d que se referiu o 
nobre deputadG pelo Rio Grande do Sul. Elle, po
rém, deu-se não em 18i5, mas em 20 de .Maio 
de 18H. • 

·o Sr. conselheiro Góes entendeu que devia re
tiral'-se da presidencia da eamara; le>antou-sc 
uma questão igual a esta de que nos occupamos c 
a soluç~o dada foi a seguinte : verificada a demissão 
do prestdente em casos taes, não ter Jogar a eleição 
no mesmo dia, mas sim no mez seguinte, quando 
a camara tivesse de eleger sua mesa. 

Parece-me . que quando tem0s este precedente, 
não vale a pena gastar tempo com esta questão. 
(Apoiados; muiw bem.) , ~ -

O Sn. PnESIDE.'I\"TE :-Creio que os nobres depu
tados abundaram perfeitamente no meu pensa
mento. 

Entretanto~ como a questão poder-se-ha dizerque 
me é pessoal (não apoiados), não posso deixar de 
:rppellar para a casa ... 

VozEs:-Não é preciso. 
O Sn. PRESIDE:.'iTE :-••• como requer o Sr. Jero-

. n-ymo Sodré. ' · 
. O Sn. lEno~nlo Sonnf: (pela m·dem) :-Retiro o 
meu requerimento á vista do que acaba de mostrar 
o nobre deputado por l\Iinas-Geraes. (Muito bem.) 

Ficou pois a eleição do presidente para o dia em 
que a camara tiver de eleger a mesr.. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro d(} 
i~perio que vem apresentar o relatorio da repar
tJçao a seu cargo, é introduzido no salão com as· 
formalidades do estylo, toma. assento á esquerda 
do Sr. presidente e lC o relatorio~ findo o que, 
retira-se com as mesmas formalidades com que 
fora recebido. 

O Sr. presidente declara que o relato rio Yai ser 
remettido á commissão competente. 

OB.DEJ\1 DO DIA. 

CODIGO I'EX.AL 1\ULIT.AIL 

Entra em 3." discussão o projecto n. 1.36 de 1875. 
decretando um codigo penal militar. · -

O S1.·. Buarquede lllaeedo:-Sr. presi
denle, sem que seja minha inténção censurar um 
acto destn casa, noto que o actual projecto de lei, de
vend~ refo_rmar a anachronica penalidade de nosso 
exe~c.tto,fm approva.do em segunda discussão por um 

- add1trvo apresentado ao projecto de ílxação de forças 
de terra._ Ora, a o~casião e_m que se poderia discutir 
com mms attençao o projecto de lei, foi aquella de 
que exactamente a camara ficou privada. Bem·sei 
qu~ para este mal não ha remedio, e que só temos 
hoje de approvar, englobadamente, o projecto de · 
q!le se. trata; entretanto, entendo que nãO devemos 
d1scuttl-o sem a presença do nobre ministro da 
guerra. 

O Sn. MACEDO:- Apoiado. 
O Sn. BuAnQUE.DE MACEDO:- S. Ex. no seurela

torio não trat~ especialmente do assumpto, mas 
chama a attençao da camara para este projecto que 
depende de su~ deliberação. Nestas condições me 
parece, que é muito acertado, que se convide o 
nobre ministro }Jara vir assistir ·a este debate . 

Assin~, pois, .mando á mesa um requerimento 
·no senttdo em que acabo de fnllar, devendo a dis
cussüo ficar adiada até que S. Ex. se ache presente. 
(Apoiados). 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

-Requm·imento. 

Requeiro que seja adiada a discússão do projecto 
até que se ache presente nn casa o Sr. ministro da 
guerra, que para esse fim deverá ser eonvidado.
Buarque de Macedo. 

O Sr• .. Caínargo:- Sr. presidente, já tive 
a honra de fazer parte do nosso valoroso exercito 
e no l?rincipio ~e minha vida ~oli.tica consagrei-mé 
especwlmente a defesa dos direttos da classe mi
litar e á sustentação de reformas, das quaes, na 
minha opinião, precisava o exercito para servir 
com estabilidade a honra e a defesa da patria. 
Entre as reformas, que ;.sempre com a mais 
Yiva insistencia reclamei, figurava a do co
digo penal militar, para substituir o anaehronico 
Conde de J.ippe~ incompatível de carto com o pro
gresso geral, com a honra e dignidade militar, e 
com a. civilisação de nosso paiz. , 

·. Hoje, Sr. p~esidente, que o~UpÇ), pela genet:o
stdade de mmha nobre .provmc1a uma cadeira 
nesta casa (não apoiados) • •• 
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m~n~~- BuARQUE DE :!11..\cEoo ~-l\Iuito merecida

O Sn. F ERXANDO Ozomo:- Tem muito mereci
mento (Apoiados). 

O Sn. CAMARGO: - ... hoje que vejo sujeita esta 
reforma aos debates do parlamento, assiste-me o 
imperioso dever de intervir na discussão, c de con
correr, quanto possa, para ser dotado o nosso exer
cito com esta indispensavel reforma. 

Sinto, Sr. presidente, e sinto b<1St:mte quo este 
parecer e projecto não venham em termos de poder 
entrar desde logo em franca discussão e ser por 
esta assembléa approvado. · 

O SR. PRESIDENTE :-Devo notar ao nob're deputado 
que o que está agora em discussão é o reqúeri
mento de adiamento , do nobre deputado por Per
nambuco. 

O Sn. CAMARGO :-Sim, senhor; vou chegar ao 
requerimento do nobre deputado por Pernambuco; 
é pouco o que tenjlo a dizer. 

Lendo-se, Sr. presidente, este parecer, vê-sQ que 
a commissão especial dividiu-se, assignando ven
cidos os dous notaveis jurisconsultos que della fa
ziam parte; e, estudando-se as razões que a maioria 
da commissão deu para essa diverg-encia, conclue-se 
que assim procederam os membros vencidos por
que a maioria da commissão declarou que antes de 
tudo queria abreviar o tempo para a votação do 
projecto, 

V. Ex. comprehende que um projecto de tão 
grande alcance politico; não póde ser votado unica
mente por essa idéa, tanto mais que os codigos, 

. quér civis, quér militares, de todos os paizes_têm 
comsumido para sua confecção longos annos .de 
trabalho e medita~J:o. 

Eu, pois, Sr. presidente, sem entrar, porque 
V. Ex. m'o v é da, no desenvolvimento que exige 
a gravidade da materia, vou mandar á mesa um 
requerimento, pedindo que seja o projecto en
viado ús commissões reunidas de marinha,e guerra 
e justiça criminal ... 

O SR. l<'ELrcro Dos SA:>."TOS :-Ou a uma com
missão especial. 

O Sn. CA:-.IAnGo =~Então poderá ser por essas 
commissões consultado o Sr. ministro da guerra, e 
voltar o projecto em condições de não entrarmos 
mais em divergencia (Apoiados). · 

Esta camara, Sr. presidente, representante de 
ideias e de politica radicalmente oppostas (apaia
dos) ás que dominavam na camara, que recebeu 
este projecto e que o votou em L a e 2. a discussão. 
não póde, de certo, .votal-o agora sem o mais 
severo estudo, sem a mais profunda investiga~o, 
de medo que possamos votar um projecto· digno 
de uma assembléa democratica, da honra.e dig
nidade do nosso exercito. (Apoiados, muito bel?'t.) 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o se-· 
guinte 

Requerimento. 

Requeiro que seja o projecto em discussão 
remettido ás commissões reunidas de marinha e 
guerra e justiça criminal.-Gam,argo. 

O Sr. Felieio do!i) Santos:-Sr. ·presi:. 
_ dente, apresenta-se-nos hoje para ser discutido um 

codigo penal militar. Esse codigo só foi distribuído 

hoje; peJo. me~os Cll; o recebi ha pouco. Como po
deremos di-ScUtir asstm e votar uma materia desta 
importancia '! 

0 SR. HORTA DE ARAUJO:- Já se pediu O ::tdia
mento. 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS : - 0 costume nesta 
casa ~ que todas as questões de certa importancia 
transttem .po_r uma commissão. Na ·organização 
destas comm1ssões consultam-se as especialidades 
procuram-se aquelles dos dep11tados que mais 
entendem das respectivas materias para que nos 
possam esclarecer. E, sendo essas conunissões ti
radas do seio da cumara, por nós escolhidas ou. 
por V. Ex., que nos representa, votando os pare
ceres dellas emanados, nós os aceitamos pela con
fiança_ que nos inspiram os individuas que as 
compoem~ quando por nós não podemos julgar. 
Ent~etanto, esta materia, que é de maxima impor
tanCia, se nos_ apresenta hoje sem que de lia tives
semos conhecimento algum prévio. Eu direi com 
toda a sinceridade, não posso dar o meu voto sobre 
este assumpto, sem ouvir especialistas, homens 
que se entreguem ao estudo destas causas, sobre
tudo, attendendo a que vamos fazer uma leo·islacão 
excepcional. , "' · 
. E' certo que este projecto já ·foi vistó por uma -
commissão dt~ legislatura passada; mas, senhores se 
esta theoria da solidariedr.âe dos ~overnos chen-a' ao 
ponto da camara dever aceitar solidariedades destas 
com as camnras passadas, eu declaro que realmen
te não posso comprehendel-o. A camara passada. 
~epr:~scntava Utt?a situação, um partido, uma escola 
tD;teirame!ltc, êhffer~nte .da que predomina hoje . 
~mda mms,este cod1go fo1 revisto por uma commis
sao da qu:~l dous membros assignaram..:..vencidos: 
Orá, são justamente esses dous membros os que 
~~~is gar~ntias podiam on:erecer á nossa escola po
httca, sao os Srs. AraUJO Brusque e Ferreira 
Vianna, que não sei se é conservador ... 

VozES:..,- E philosopho. 
O Sn. FELrcxo nos SA • ..,ros:- ... mas inspira-me 

mms confianca do que muitos que se dizem liberaes. 
Para nós, pois, a minoria desta commissão é maio
ria, e poderíamos considerar rejeitado o projecto. 

0 Sn. CORREIA llEBELLO :- 0 projecto é de 
iniciativa liberal. 

O Sn. AFFONSO CELso:- Parece-me até que I! 
da iniciativa do nobre deputado. 

(H a -outros apartes.) 
O SR. FELICIO DOS S.\J.'iTOS: -Eu peço a V. Ex. 

que me garanta a palavra contra as interrupções 
a que me obrigam os nobres deputados. 

V. Ex. comprehende que se eu fór responder a 
es~es apartes, tenho de me alongar muito, de fazer 
excavações no passado e de fixar programmas de 
futuro. 

O Sn. PRESIDE!'."TE:-Discuta o nobre depu.tado só 
o adiamento, que-os apartes desapparecerão. 

0 SR. FELICIO DOS S.\1\"TOS :-Já Vê V. Ex. que eu 
tenho razão de pedir que uma eommissão especial 
dest3.c.camara nos diga o sell modo de pensar ares
peito ·deste codigo. O nobre deputado, que me pre-
cedeu, pediu que o projecto fosse ás commissões 
de marinha e guerra e justiça civil e criminal. Eu 
prefiro que vá a- um~commissão de tres me~bros, 
porque receio que a reunião destas duas commis-
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sões traga grande demora na distribuição deste co
digo, pelos nobre~ deput:1d~s r~conhecido u~gente. 

· Por isso proporei um subst1tutrvo ao requerimento 
do nobre deputado para que, em vez das commis
sões a que elle se refere, v:í o projecto a uma CO!fi
missão especial de tres membros, que v. Ex. desig
nará. 

S.r. presi<lcntc, aproveitarei a occasião para recla
màr contra uma inobservancia do regimento. A 
meu ver n distribuição destas materias, na vespera 
e no dia tla discussão, parece-me altamente incon
veniente e creio que o regimento estatue que ne
nhuma materia seja dada para a discussão, sem ser 
distribuída 48 horas antes. 

Se, como tudo parece demonstrar, nús não temos 
permissão de tocar nos alicerces do nosso edi!lcio 
politico, se só nos compete retocar os estuques, as 
d<~comções, no menos que possamos fazêl-o com 
sinceridade. c0nsciencia e detido exume dos ma-
t.criaes. · 

São estas as razões que tanho pnra concordar 
com qualquer adimncnto; mas de preferencia com 
aquelle que der logar a que este projecto vá a 
uma com missão especinl de· tres membros. · 

Foi lida, apoiada e posta em discussüo conjuncta
mentc a seguinte 

Emenda substitutiva. 
Onde se diz • commissões reunidas de marinha c 

, guerra e justiça criminal •, diga-se « commissão 
especial de tres membros desig-nada pelo presi-
dente da casa. •- Felicio dus Santos. · 

deputado por Pernambuco a parte.em que· pede 
a presenÇa do ministro respectivo na discussão do 
projccto. -

Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

Requerimento. 

Requeiro que o projecto do codigo penal militar 
fique sobre a mesa desta camara, pelo prazo impro
rogavel de oito dias e depois seja immediatnmcnte 
posto em- discussão para ser votado, sendo convi
dado_ o nobre ministro da guerra a assistir á dis
eussao. 

Sala das ·sessões da eamara, 3:1 de Dezembro de 
:l8i8.-S. R.-Jlalllei1'0S. . - _ 

O Sr. Iguacio ltlartins :- Est()U em com
pleto accôrdo com todos os oradores que reconhe
ceram a necessidade de ser o projecto rcmcttido D. 
uma commissão, ou ao menos de ser adiada a sua 
discussão, afim de melhor o estudhrem os membros 
desta· casa. Não posso, porém, no todo concordar 
com o requerimento do nobre deputado por Matto 
Grosso, porque S. Ex. -pretende estabelecer um pre-. 
.cedente novo. · 

Tendo eu assento nesta camara ha alguns annos, 
ainda não vi apre:;entar-se requerimento para se 
conservar na mesa l}.m projecto dado para ordem 
do dia d0 uma deterrninada sessão. As commissões 
foram creadas para emittirem a sua opinião a·res
peito dos projectos ou indicacões apresentadas á 
t:amara. Qualquer dos depuiados pôde e deve 
estudar os pTojectos dados para ordem do dia, e 

. o Sr. ltlal'h.eiros:-Peço licença a v. Ex. e para base desse estudo e d~ discussão é que servem 
á casa para lhes roubar a attenç:io por algu?s ins- os pareceres das commissões. Esses l)at·ecercs ins
tantes, afim de fundamentar outro requerunento piram toda a confiança, porque as commissões que 
qU:e, me parece, preencherá os intuitos da camara os uão reunem os votos de toda a camara. 
e traduzirá os seus legitimas desejos. Precisamos, ·pois, ter úma base para discussão. 

r\ão posso Yotnr pelos requerimentos dos nobres· O Sn. IIL\.LHEmos:- A base é o proprio projecto. 
deputados por Pemambuco, Rio Grande do Sul e O Sn. IGxAcro l\IARTINS :-.No projecto ha, ·é ver-
:Minas. Entretanto, concordo com o requerimento dade, um parecer, mas é de uma conunissão que 
do nobre deputado por Pernambuco, na parte em nunca nos mereceu confiança, composta, como foi, 
que pede que o Sr. ministt·o da guerra esteja pre- de mcmlJros de uma. situação inteiramente eontrft
sente á discussão deste projecto. Quanto ao mais ria áquella que felizmente prevalece na actuali-
não concordo. da de. 

A respeito de com missões, quér sejam as de U::o.I Sn. DEPt:TADO: - O projecto não é feito por 
mai·inha, guerra e JUsti<;a criminal, como propõe o essa camara, é feito por uma commissão especial. 
nobre deputado pelo lUo Gr~nde, quér seja uma 
commiss:\o especial, como pede o. nol;rc deputado O SR. !G:--AciO MAUTixs:-l\Ias o parecer é assig-
por 3Iinas, si"io expedientes que retardarão a solu- nado por uma commissão, da qual os dous unicos 

· - · 1 l memlJros que 11os· merecem confianca, :::ão o Sr. 
ei'.o de nm proJecto tao tmpor an e. nrus11Ue, que assignou vencido, e outro cavalheiro 
• _Acomp:mho as idéas dos nobre.~ dermtados quanto de quem o nobre deputado di::;se ha pouco que não 
á importancia deste projecto, e {1 neces::;idade de sab6a a política que elle se;;uia actualmentc e que 
ouantoantes ser elle vot&d'o. todo o paiz reconher,· como uma das suas J!laiores 
~ O Sn. Hmr:--o DE AnnEu:-T11l como está? illust_rações (apoiad{)~) que tambem assignou-se 

o Sn. 1IALHEmos:- Tal como está, não, mas venexdo. Os trcs membros que ficaram na com
emendado como fôr de razão e justiça, e é por isso miss:i.o eram em extremo dedicados ao gabinete 
que faço um requerimento para .. que. o _Projecto 7 àe l\Iarço-
fique sobre a mesa, por esp:lÇD de otto dtas 1mproro- lJ::o.r Sn. DEPUTADO:-,.E r..prcsentaram · o projccto 
"ã\cis. Durante esses oito dias, cada um de nós po- em additiYo á proposta de forças de terra, · 
:lerá e~tudar o projccto, vir depois discutil-o c pró- O Sn. !GxAcro MARTINS: - E' verdade; e tanto-

. pôr as alterações que entender. Em vez de uma qu.c apresentaram em additivo um projecto desta 
commi~são é melhor" que seja a camara toda que o importa.ncia. 
ex?n:!ne. As-:im ierPmos ta.1:1h~m na discussão ns Vê a camara que ::~penas com o parecer desses 
opmtues do:; deputados especmhstas, a quQm se re- tres membros ·da commissão, não podemos actual
feriu o no:Uro ueputado por ~llPas. 'j mente estabelecer base para uma discussão. Con
. Portanto, mnndo á mesa o meu requerimento cord.J com o nobre deputftdo por Pernambuco que 
ne~te sentido, tomando do requerimento do nobre i in_dicou a necessidade de, na occasião opportuna, 
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requerer-se a presénça do Sr, ministro da guerra. 
Nesta discussão a presença do n,obre ministro é 
necessaria, porque S. Ex. é: autoridade na materia 
e a sua opinião deve ser ouvida. (Ha um aparte.) 

O projecto já se acha em terceira discussão ; não 
podemos esperar por um parecer para nova dis
cussão, é verdade. Mas, por isto mesmo, concordo 
com o requerimento (\o nobre deputado pelo Rio 
Grande do Sul. O nobre deputado por Minas Geraes 
ancn<la que ao passar um projecto dt1 primeira para 
a segunda ou da 2. ~ para a 3." discussão (não sou 
forte em ma teria 9,e regimento), é remettido ú com
missão para sobre elle dar parecer, e considerando-o 
vencido nas discussões havidas, a commissão póde, 
no intervallo de uma a outra discussüo, aproveitar 
qualquer idéa que melhore o projecto-

No caso presente, temos uma commissão de si
tuação opposta, de uma polilica differente. 

Não posso concordar com o que disse a respeito 
das commissões o nobre deputado pela minha pro
víncia, porque 8. Ex- mesmo, no princi1Jio do seu 
discurso, declarou que as commissões eram eleitas 
entre os deputados mais competentes na materia. 

Ora, sendo assim, as commissões que teriam de 
d-nr parecer sobt'e cstc·projecto compoem-se daquel
les deputados julgados mais _competentes. 

O Sn. FELICIO nos SANTos :- Mas na occasião da 
nomeação das commissões não se achavam pre
sentes muitos deputados, que agora poderão ser 
contemplados_ 

O Sü. IGNACIO l\'IARTINs:-Se V. Ex., Sr. presi
dente, tiver de not11ear uma commissão especial, 
necessariamente ha de designar para ella os mem- . 
bras da commissão de m-arinha e guem\, porque 
esta commissão foi eleita pela cnmara e V. Ex. ha 
de attender a este facto, que indica serem os seus 
os membros mais competentes nesta ma teria. 

Portanto o requerimento do nobre deputado não 
tem resultado, porque a commissiio se compor<i dos 
mesmos membt·os que- compõem a de marinha e 
guerra . . 

O nobre deputado pelo Rio Grande do Sul fallou 
tambem na commissão de justiça- criminal. Acho 
razão em S. Ex. neste ponto. Não é a união de 
grandes commissves lH\fn difficultarem um parecer. 
São duas cununissões, a de marinha ll guerra o a de 
justi.ra crimiunl, cstnndo no mesmo caso os mem
bros da· se:;unda, que merecerão tanto do Sr. pre
sidente. como os da primeira, no raso de tel" de 
nomear cotumis~ão especial. Assim, pois, me 
parece não t.er ainda, por este lado, nenhum resul-
tado o requerimento de S. Ex. -

do requerimento apresentado p~lo nohrc deputado 
pelo Rio Grande do Sul, e contra todos(JS outros_ 

O Sr. Felieio doi!> Santos :-Tendo em 
vista os nomes -dos cavalheiros que compõem as 
commissões de marinha e guerra e justiça cri
minal, retiro o meu requerimento, concordando 
com o do nobre deputado pelo Rio Grande do Sul. 

O Sr. l\lalbeiros :-Em vista das considera
ções que acaba de expender o nobre deputao o pôr 
Minas, com as r1uaes S. Ex. tirou-me o receio de 
que houvesse demora no parecer ... 

O Sn_ IGNACIO "MARTINs: -Não asseguro ; uno os: 
meus votos·aos de V. Ex., para que a commissão 
dê, quanto antes, seu parecer. · · 

O Sn. MALHEmos: ____: ... sobre um projecto tão 
importante para o paiz, retiro o meu requerimento, 
porque elle tinha simplesmente em vist~ obviar 
a esse inconveniente. · 

Consultada a. casa, são retirados os dous requeri
mentos e approvado o do Sr. deputado Camargo_ 

Esgotada a- materia da ordem do dia, o S1. pre
sidente dá para ordem do dia 2 de J:.meiro: 

L" discJissão dos projectos: n. q,, deste anuo, con
cedendo licen~a ao juiz de direito Barão de S. Do
mingos; n. 5, approvando o contrato . celebrado 
com John Roocll & Son para _ navcgaç;ões :A vapor 
entre o Brazil e os Estados-Unidos. 

2." discussão do projecto n. :125. sobre execu«:ües 
de estabelecimentos agricolas e industriaes_ 

Sessão em 2 de ..;Jaueir-o de 187'9-

1'1\ESIDE~CIA DO SR. Fl\EDEI\lCO DE AL:IilllDA (1.0 vice-
presidente). · 

SUMMARIO. - En&on:l'T&.- Parecer da commiss~o de m~ri· 
nba c "tlCrra. -Elciç:i o de S. l'aulo.-Ollscn-a~ucs dos S•·,;_ 
Zama, "'presidente, Bezerra Camlcant~, I!orta de A~aujo e 
sergio -de Castro. - Onne~ DO DI,\-- Licença . - D1scurso 
do Sr. Horta de Araujo.- Obscrmr-vcs do Sr. Sergio de 
Castro.- Rcqu.:l"imcnto t!o sr. Horta do AraUJO--Discurso 
do Sr. Scraphico .- R~:jci•:lio ôo rcqucrilllcnto.--: ApproYa
ç:1o do pr?jcct.o.- :;;:.wc:r:t~ão a ,·ar;or cnh·c o BraZJ! c gs Es- . 
tados Umdos. -Discursos dos Sr3. ~Iaccdo o BcltrHo, -
ApproYação. -Dispensa do intc:sticio . :- E~<!cur.\ic~ de 
cstahc!ccimcntos agricolas c fabr1S- - D!scurso e pr?JCCto 
sullstit.utiYo do Sr- Lafaycttc.- OIJ~crvaçues c rcquenmcn-
to do Sr. Francisco, Sodré .-Approva~ão. -

Creio que toda a casa está de accôrdo na ne-
cessidade de adiar-se a discussão do projeeto A's H horas da manhã feita a chamada acham-se 
(apoiados), e devolvel-o a uma commissão. Ora, as 8 F d - d !\I -d c -
commissões competentes são as de marinha c !:merra presentes os rs · re enco e ~ mei n, esa~w 

, Alvim Antonio de Siqueiru, Alves de ArauJo, 
e a de justiça criminal. Se o nobre deputado por Horta de Araujo, Ildefonso de Araujo, Leão Vello.so, 
!llinas Geracs receia que possa. haver demora na Tavares de 1\'Icllo, Fidelis Botelho, Tavares Belfort, 

. ap1·esenwç5o do fJ:tpecer, por mim, estou conven- Theodomiro, Serapbico, Paula Pessoa, Lourenço de 
cido de que a commissão cumprirá o seu dever, e Albuquerque, .Rodrigues - Junior, ·Galdino, José 
que, em menos de oito dias, apresentará o parecer Basson -Joaquim Breves, Sinval, .Affonso Celso, 

_ _______ __'pl"e~d~i~do~·~=-----'--::------:::-_:____----:~--:--:-:--T~~itr,',~.?:-~>eirn de Souza, Lâfayeu-e,---Es:np,..e.-iriiild:ilii"ãittor,- - - - -
0 Sn. FELICIO nos SANTOS :-Se assinré, retiro o Bulcão, Hvgino Silva, Prado Pimentel, França 

meu reque;:imento. · Carvalho, Viriato de Medeiros, Prisco Parai,zo, .losé 
Ca tano Marcolino · u • r-=- -

O Sn JGN.'. - • - ., • zama, Andrade Pinto, Luiz Filil}pe, Flôres, Almeida 
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Martinho Campos, Baptista Pereira, Sergio de Cas
tro, Freitas Coutinho, Crunargo, .2\Ionte, A2ambuja 
Meirelles, Buarque de :Macedo, Francisco Sodré, 
Souza C:u·valho, Affonso Penna Candido de Olivei-
ra, 1\Ianoe Eustaqmo, Freitas, 11'Ianoel de~ ag-a
lllães, Dias, Bezerra Cavalcanti, Corrêa Rabello, 
Mello Franco. 

Compareceram depois de aberta a sessão os 
Srs_ Ruy Barboza, Souto, Souza Andrade, Pom
peu, João Brigido, Aragão e Mello, E aroinondas . . . ... .. 

... ' ' ' Belt1·5o, Florencio de .~breu, Malheiros, Franco de 
Sá., José Mariano, Bulhões, ManoelCnrios, Silveira 
1\fartins, Sigismundo, Jeronymo Sodré, l\Ioreira 
Brandão, Frederico Rego, Meira Vasconcellos, Li-_ 
hera to Barroso e Manoel Pedro_ 

Faltaram com partici u ão os Srs. Carlos Affonso 
:mta.s, a 10 Reis, Joaquim Serra, Tlleodoreto 

Souto, Mello e.Alvim e Barão da Estancia; e sem 
ella os Srs. Almeida Barboza, Aurelia_no Magalhãe~s, 

" .... , o ::,, 
Doria, Lima Duarte, Pedro Luiz, Souza Lima e 
Theophilo Ottoni. 

re-se a sessao as 

EXPEDIENTE. 

Requerimentos : 
c . - o - .4 ;:,, ' .s 

ajudante do 17." batalhão de infantaria, pedindo a 
graduação do posto de tenente com antiguidade 
de 6 de Outubro de 1870, na forma da lei de 1843.
A' commissão de marinha e guerra. 

Do mesmo pedindo licença para matricular-se, 
~ . ..· . . 

província do Rio Grande do Sul.-A' mesma 
commissão. 

De Almicar Americo de Ataliba Fernandes pe
dindo dispensa de idade afim de matricular-se no 
:1. o anno da faculdade de m edicii.la da cC,rte.
A' commissão de instrucção publica. 

E' lido e vai a imprimir q seguinte 

PARECER DA COM.mSSÃO DE MARINHA E GUERRA. 

Fi:.cação de forças de màr. 

e as dos estados-maiores das esquadras e divi
sões navaes. 

3 2. o Em circumstancias ordinarias, de 2.500 
racas de ret do c r · - - -

riaes marinheiros e do bntalhão naval emharcn os 
e de 6.000 praças d-esses corpos e de marinhagem, 
em circumstancias extraordinarias. 

~ 3. o Das praças não embarcadas : do corpo de 
imperiaes marinheiros, cujo estado completo con
~nuar}í. a ser __ de 3.000 prat;as; da companhia de 

pra~as e do batalhão naval, que ficará. reduzido 
a 500 praças. . 

As companhias de aprendizes marinheiros ficam 
reduzidas a 1.600 praças. . 

Art. 2. o Para preencher a força decretada pro
ceder-se-ba na fórma da lei n. 2556 ·de 26 de Se-

~ t,; t:) ... 

conceder o premio de quatrocentos mil réis 
(6:00b000) aos voluntarios e de quinhentos mil 
réis 50 ~"o O ao eno- ·ad e c- c m 
cias extraordmarias, a contractar marinheiros na
cionaes e estrangeiros. 

A~t- 3. o Revogam-se as disposições em con-

Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Dezembro 
de :1878.-João Fe1·1·eim de Moul'a. 

ELEIÇ-ÍO DE S. PAlJ-l..O. 

. . 
conselheiro José Bonifacio de Andrada e Silva, 
pedindo que não se considere comoparecero traba
lho da 2." commissão de inquerito sobre as eleições 
de S. Paulo, assignado pelo Sr. Bezerra Guvalcante 
e outros, sem que declare o Sr: Barfio dâ Estanciu 
as r~stricções que fez, marcando-se depois prazo 

a .. 
O Sn. PRESIOE~TE : - Devo informar tí camara 

que não existe sobre a mesa trabnlho algum da 2.~ 
commissão de inquerito a respeito da eleição de 
S. Paulo. Não me parece, pois, que se possa desde 
já deferir a petição, cuja leitura a cnmara acaba 
de ouvir A oiados . 

Assim ficará ell.a sobre a mesa até que appareça 
o trabalho da commíssão. 

E prevaleço-me da occasião para pedir urgencia 
á commissão. (Muitos apoiados.) A província de 
S. Paulo ... 

VozEs:- E outras. 
A commissão de marinha e guerra, tendo ex.a- 0 Sn. PRESIDENTE:- ••• não póde ficar privada 

minado a proposta do governo, que fixa as forças· das luzes de seus representantes nesta casa. (Mui
de mar para o ~no fina,n~eiro de !879-:-!880, é tos a oiados. 

guerra e 

O Sr. Zama (pela ordem2:-Sr. presidente, aca
bo de ouvir a direcção· ou o destino que V. Ex. 
deu :10 papel que está_sobre a mesa. Sem me preoc
cupar com o assumpto desse papel, entendo que 
sobre elle não póde resqlver a cama~a dos Srs .. de- -

mesmo papel re'metiido á respectiva conÍmissão, • 
que deve emittir parecer sobre elle, afim da eamara 
resolver (Apoiados)- Esta é a marcha regimental 
(Apoiado). 
, Diz o regimento que nenhum papel seri. tomado 

em considera :-o ela camara dos Srs. de utados 
me us1ve at os projectos que vêm do senado, sem 

"que vão primeiramente a·uma commissão. ' 
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O SR. lGNACIO MARTINs:- E se a eommissão não 
quizer receber o requerimento ? . . 
. O Sn. ZAM.A. :-Se não quizer receber o requ-e

rimento?! Perdoe-me: aqui as com missões não 
têm Yontad'e senão o cumprimento fiel das leis. 

O SR. lGNACIO 1\IARTINs :- Nesse caso o recurso 
é a cumara. 

O Sn. Z.UL-\. :-Já se foi o tempo em que os 
homens eram' superiores á lei ; ht)je sú C(lnheço 
um soberano que nos domina aqui : é a lei e ella 
só. E' preciso ficar isto bem assentado. 

O Sn. lGNACIO 1\TA.nnxs :-0 recurso é a camara 
ria hypotbese que figurei. 

O Sn.. ZAMA:-Perdoe-me; a hypothese dacom
missão não .querer camp::.-ir seus deveres é inacci
tavel, porque, se ella ni.to se collocar nu ultora 
em qu~ se deve collocar, nós podemos, na fórrna 
do. regrmento, requerer uma nova commissão, que 
tome conhecimento de somelhuute ma teria. 

A camara dos Srs. deputados não póde ficar 
adstricta aos cuprichos de duas, tres, quatro ou 
cinco pessoas, que tenham aqui paixões. 

Fnço esta observução: o papel não póde ser to
mado em consideração pela camara sem que seju 
acompanhado do parecer du respectiva commissão. 
É regimental isto. 

O Sn. PRESIDENTE :-O nobre deputado, afinal, 
concorda com o procedimento da mesa. Nenhuma 
resolução tomou-se (Apoiados). 

A petição ficou . sobre a mesa até a vinda de 
qualquer trabalho da commissão; foi o que se 
resolveu.. . 

O Sn. !GxAcro M.U\TINS :-E quando vier o tra
balho? 

O Sn. PRESIDENTE :-Se esta resolução da ·mesa 
não alc~ançar o apoio ou o voto da camara, resta 
que qualquer dos srs. deputados requeira votação. 

O Sr. Bezerra Cavalcante (pela o1·dem) :
Sr. presidente, não ouvi lêr a petição de que se trata, 
mas quantú a ella entendo que nenhuma resolução 
se póde tomar á vista do regimento, senão a que 
foi lembrada pelo nob.re deputado pc:la Bahia. 

O Sn. PRESID.El\"TE:- Que lembrou que não Re 
tomasse resolução alguma. 

O Sn. BEZERRA CAYALCANTE:-Perdôe-me v. Ex., 
que disse dever enviar-se a petieão á segunda com
missiio para dizer a respeito, porque o regimento, 
por este novo systema de verificação de poderes, 
não permitte que a camara dos senhores deputados 
tome qualquer deliberação oq o menor conheci
mento sobre qualquer negocio ou questão eleitoral, 
senão depois de passar pela commissão de ing:ue
rito'respectiva. Portanto,. ainda mesmo que hou· 
vesse parecer sobre a mesa, a commissão de inque
rito devia previamente ser ouvida sobce qualquer 
reclámação a respeito, quan!o mais não havendo. 

O S~. !JYGINo_ :-:-E se pedir-se a aemissã~ de uma. 

durante a primeira sessão, emquanto dura o pro
cesso da verificação de fJoderes. 

O SlÍ.. FREITAS CoUTINHo:-Ese ella não merecer 
a confiant;a da camara? 
. O Sn. BEZERRA CAVALCANTE :-Não sei que a ca
mara possa pôr á prova a confiança de uma com
missão, nem mesmo depois de actos seus, quanto 
mais antes; não sei que ella possa tomar conhe
cimento de quaesquer reclamações, e contrastar a 
confiança que uma commissão possa, ou não- me
recer, ainda mesmo depois de actos· seus-termi
nados e publicados, quanto mais antes de acto 
algum te!' chegado regularmente e pelos tramite~ 
legues ao seu conhecimento. 

Quanto á primeira purte, portanto, Sr. presidente, 
nenhuma. resolução rnzoavel se póde admittir se
não essa lembrada. pelo nobre deputado pela Bahia; 
nenhuma outra deixaria de ser offensiva á com
missão, que, enuruanto por seus actos não desme·
recer da confian0a da casa, não deve ser collocada 
sol~ uma suspeição que, sem duvida nenhuma, llíe 
seria desairosa (Apoiados). . 

U!ll Sn. DEPUÚDo :-Mas não se pó de negar o 
direito de discutir. . · ~ 

O SR .. BEZERRA CAVALCANTE:-Discutir o que?
Isto não é discussão, apenas uma reclamacão pré~ 
via, sem base, sem fundamento· ulgum, · que a 
justifique I _ . 

. O Sn. SERGIO DE CASTRO :-E' uma reclamação 
inopportuna, ue quem não tem confianca em seu 
direito. • · 
· O SR. BEZERRA CAVALC.-\J."iTE : -Ag-ora, quanto á 
segunda parte~ V. Ex. na su;; decisão julgou con
veniente pedir á segunda commissão que com nr
gencia désse parecer sobrecª'.eleição de S. Paulo. 

Nu o creio que nesta recommendaçi.io de V. Ex. 
se envolva uma censura. (O Sr. presidente faz 
sigrtal de assentimento); supponho-o um espírito 
elevudo e recto (muitos apoiados), muito superior a 
prevenções ou suggestões injustas do interesse H
legitimo (numerosos apoiados ) ..•• 

VozEs :-Sem duvida alguma. 
O SR. BEzERRA CAVALC.U."TE :-M:as declaro a V. 

Ex. que a segunda. commissão não se tem descui
dado do cumprimento de seus deveres. 

0 Sn. SEUGIO DE CASTRO :-Não descuidou-se Ulll 
só dia. 

O SR. BEZERRA CAVAI..CA!-<"TE:-..• tem trabalhado 
com um esforço insano em relação ás eleições de 
S. Paulo. São ellas o maior de todos os tamanduás 
que têm vindo .á esta casa (apoiad<Js, muito bem) 
não podiam ser estudados pelo processo ordinario 
estabelecido no regimento. 

O Sn. SERGIO DE CASTRO :-Sem duvida alguma. 
O Sn. BEZERRA CAVALCA!\"TE :-Para que um 

homem só, o relator, estudasse taes eleições·pre- ... 
cisava mais de um mez, dous mezes seguramente ; 
foi preciso que todos as estudassemos ; dividimos 
para Jsso e~tre nós o .trabalho_ P.ara_ o estudo. 

muro,· e foram vo~das as questões e resolvidas as 
duvidas. Questões que passarrun approyadas pela 
matoria da commissão, foram depois de novo le-
a s ; q tz -se u o se esvo o o que Ja 

estava votado e v~ncido. _ 
_ Os SRs; JosÉ C.A.lrrANO, PoMPEU E SQ.UZA ANDRADE:-
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O SR. BEZERRA CAvALC-~"<~:- Com estes e outros 
meios se tem suscitado novos embaraços. Entre
tanto, Sr. presidente, quando não fosse assim, e 
quando não se tivessem dado outros factos, que por 
ora calo ... a segunda. c.ommissão de inquerito não 
podia ser mais censurada do que a. primeira que 
até hoje tambem não deu ainda parecer sobre a. e lei
ção do Amazonas. 

O SR. SouzA ANDRADE :-Peço a V. Ex., que de
clare quem foi que quiz fazer desvotar o que es
tava votado; 

O Sn. BEZERRACAYALCA~TE:-Não sou obrigado 
a fazer declaracão alguma nominal, nem a satis
fazer, portanto; o pedido do nobre deputado. 

0 SR. SouzA ANDRADE :-V. Ex. é obrigado a de
clinar o nome, j<i. que fez a insinuação. 

O SR. BEZERRA CAVALCA~TE:-Não declino nem 
sou obrigado a isso. 

O SR. SEnGio DE CASTRO :-Descanse o nobre de
putado que tudo isso l1a de vir a publico .. 

O SR. FREITA.s ColOTINHO: -0 que se nota é que 
nesta questão não tem havido a calma precisa. 

:.,'t; O SR. BEZERRA CAVALCANTE:.;_Se V. Ex. quizer 
~~- apurnr esta questão de ealma, eu mostrarei a .V. 
~-- · .~Ex. de que lado é que não tem havido, de que lado 

é que se tem auerido exeréer pressão. Mas dizia 
eu que não póde merecer censura a segunda com
missão, por não ter apre~entado parecer sobre a 

- eleição de S. Pmlo, quando a primeil'a commissão 
ainda não deu parecer sobre a do Amazonns. e só 
ante-bontem foi que se leu uma exposição do re
lator para ser objecto de estudo e reflexão dos ou
tros membros, afim de ser convertida ou não em 
parecer sobre a eleição do Pará. Portanto, não ha 
razão para essa advertencia ainda mesmo na hy
pothese, como estou per:'uadido, de não ter havido 
da parte de v_ Ex. o pensamento de irrogar uma 
censura á segundn commissão de inquerito de que 
faço parte (A.poiados). 

O Sr _ Hm.•ta de Araujo (pela o>·dem):- En
tendo <1ue V. Ex. deliberou como lhe- cumpria em 
vista da reprl'senta<;ão enviada. a esta. camara. pelo 
nobre deputado eleito por S. Paulo o St·. conselheiro 
José f3onifacio. Essa repre:'entaçiio presuppõe a exis
tencw sobre a mesa de um trabalho da seg-unda 
com missão de incruerito sGbr'e.a elei~ão de S. Paulo. 
· Desde que V. Ex. verificou que i1ão existe sobre 
a mesa semélhante trabalho cumpria-lhe proceder 
como procedeu,' isto é, declarar que não se podia 
tomar em consideração essa representação senão 
depo!s de existir sobre a mesa o trabalho da com
missão de que ella trata. 

O SR. Z.uu.:-Não apoit~do, porque, depois do pa
recer da commissão, o mododeproceder está de
terminado no· requerimento-é mandai-o publicar e 
dal-o para ordem do dia. 

O SR. HonTADE'AnAUJO: -Supponha o meu nobre 
colleg·a, que me interrompe, que· apparece na mesa 
o_parecer, não como diz o peticio~ario, mas a~-

"' tinha Jogar a representação. _A presidencia, por-
tanto, procedeu perfeitamente não tomando a re-- . - ~ 

a mesa o trabalho da commissão. 
O Sn. PRESIDEllt"!E :-os nobres deputados que !al

Iaram não re ereram c usa al..,.uma e ortanto 

O SR. BEZERRA CAVALCAZ..."TE:-0 Sr. Sergio de 
Castro pediu a palavra pela ordem. · 

O SR. PRESIDEl\"TE :-Está encerrado o incidente. 
0 SR. SERGIO DE CASTRO:- Eu pedi a palavra 

. pela ordem. . • 
0 SR. PRESIDENTE:-Tem a palavra. 

O Sr. Sergio de Castt•o (pela ordem):
Requeiro que a representação do illustre candi-
da~o por S. Paulo... · -

O Sn. JosÉ CAETANO:- Candidato, não; depu
tado. 

0 SR. SERGIO DE CASTRO :-Ainda não está re
conhecido. 

(Trocam-se 'muitos apartes.) 
A minhn expressão é legal.- Não contesto a 

,e!eição .d~ Sr. José Bonifacio, pelo contrario julgo-a 
tao legitima como as nossas; mas emquanto não 
fôr reconhecido, parece-me que S. Ex.,bemcomo 
todos os outros Cúnselheiros votados por S. Pãulo 
são apenas candidatos. . 

(Apartes e ,·eclarnações.) _ 
Isto é apenas uma questão de palavra, e para sa

tisfazer aos'nobres deputados direi-:~ representação 
do nobre deputado por S. Paulo. 

O SR. ZAMA :- O nome é uma voz com que se 
dão a conhecer as cousas. . · · 

O SR. SERGIO DE CASTRO : - Reatando o fio da 
minha ideia interrompida, requeiro a V. Ex.· que, 
de conformidade com· o que dispõe o regimento 
da casa, que regula os nossos trabalhos e o das 
commissões, seja a representação remettida á se
gunda conunissão de inquerito. E este meu re
querimento é tanto mais justo, quanto <í verdade 
que essa representação envolve uma censura con
tra a!gtms membros dnquella commissão, e nin
gnem pótle .ser accusa<lo sem ser ouvido ( Apoia" 
dos). E.u poderia demonstrar jú, e provar inconti
nente que a censura, que o nobre deputado por S. 
Paulo il·ro~a a nlguns membros da· commissão, é 
inj nsta; mns obedecendo a ad vertencia que ainda ha 
pouco V. Ex. fez de que a representação nüo póde 
cst:1r em tliscussão, me :t·eservo para em occasião 
opportuna mostrar :i camara que a segundn com
missão de poderes tem procedido não só de con
formidade com o regimento da casa, mns tam
bem com os princípios mais sãos <la justir.a e do 
direito. • 

O Sn. BEZERRA CAYALc.~\TE.-E da equidade. 
O Sn. SERGIO-DE CASTRO :-Temos ido além <lo 

nosso dever, temos sido mais do que justos e eaui
tativos para com os nobres deputados eleitos por 
S. Paulo, á quem havemos facultado todos os 
meios para a defesa- das- suas eleições. 

O SR. PRESIDENTE.- Passa-se á ordem do dia. 
O SR. SERGIO DE CASTRO.- Eu requeri que a re

presentação fosse á commissão. 
.. . . ' 
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O Sn. SERGIO DE CASTRO :-Sujeito-me á reso
. lução de V. Ex. -

Mas a verdade é que V. Ex. deu-me a palavra 
pela ordem quando não se tinha ainda encerrado 
o incidente ; e, appellando eu para o testemunho 
dos meus collegas tanto da direita como da es
querda, todos confirmaram que eu tinha pedido a 
palavra em tempo. Port:mto parecia muito justo 
que V. Ex. pusesse á votação o, meu requerimento 
verbal, porquanto o regimento permitte que 
qualquer requerimento seja apres~ntado verbal
mente ou por escripto. 

O Sn. PRESIDENTE:- O incidente estava termi
nado. · 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTE·: -Como tudo ha de 
:;er publicado, porque eu não creio que haja aqui 
nada de inquisitorial. .. 

O Sn. PRESIDENTE :- O nobre deputado não póde 
pronunciar-se desse modo em relação á camara. 
Aqui não ha inquisição. 

Vai passar-se á ordem do dia. 
O SR. SERGIO DE CASTRO:- V. EX. não aceita o 

meu requerimento'! -
O .Sn. PRESIDENTE: -0 incidente estava termi

nado. Entra-se na ordem do dia. 
Achando-se na sala immediàta os .Srs. deputados 

Visconde de Prados e Barros Pimentel, são rece
bidos com as formalidades do estylo, prestam 
juramento e tomam assento. · · 

ORDEM DO DIA. 
LICENÇA. 

. Entra em :J..a discussão o projecto n. ti, de :1.878, 
concedendo ao· Barão de S. Domingos, juiz de 
direito da comarca de S. Fidelis, um anno de 
licença com o r~spectivo ordenado, para tratar 
U.e sua saude. . 

O S1.•. Horta de Araujo:-Versa oprojecto 
que. se acha em discussão sobre o rec1uerimento 
dirigido a esta camara pelo Sr. Bariio de S. Domin
gos, juiz de direito da comarca de S. Fidelis, pe
dindo que, attentos os seus grnves i11commodos de 
saude, lhe seja concedido um anuo de licença, com 
todos os vencimentos. _ 

Indo este requel"imento á nobre commissão de 
pensões e ordenados, foi esta de parecer que a licença 
fosse concedida unicamente com o ortlenado c n:io 
com todos os vencimentos, como requeria nquelle 
juiz de direito. Mas eu peço á·iUustre commissão 
que me permitta fazer algumas observações a res
peito do parecer por ella formulado. 
. Do documento que· acompanha a petição do juiz 
de .direito, o Sr. Barão de S. Domingos, vê--se que 
elle soffre de hepatisação do pulmão -direito e de 
febres intermittentes que reclamam o mais serio 
trntamento. O attestado é passado por um profissio
nal digno de tóda a ·confiança. Longe de mim 
contestar a verdade das·molestias de que, infeliz-- .. 

Penso que a camara deve ser muito cautelosa 
na concessão dessas iicen~as, não só porque de 
todas ellas resulta gravamê para os cofres publi
cos, e nós não podemos fazer favores á custa -'do 
Estado, como tambem porque todos nós sabemos 
que as interinidades são da maior inconveniencia 
nas comarcas e nos termos. · 

Demais, lembro-me de que o nobre ministro da 
justiça synthetisou todas as disposições, concer
nentes á concessão de licençns aos nutgistrados 
e en_1. virtude destas ~isposições o governo está 
habilitado a conceder licença aos q1ag-istrados, que -
se acharem nas · circumstaneias do Sr. Barão dê 
S. Domingos, podendo concedel-a por seis mezes, 
com todo o ord~nado, e até um anno com o des
conto de uma parte delle. 

Creio,. portanto, que não ha necessidade alguma 
de estabelecer a camara este precedente, fazendo a 
este juiz de direito . a concessão por elle pedida. 

Vou apresentar um requerimento ·em que peçu 
-que o projecto seja remettido ao governo, afim de 
emittir sobre eue·sua opinião. 

O Sn. SERGIO DE CASTRO (pela ordem):- Ver
sando o projecto em discussão sobre interesse par
ticular, peço a V. Ex. que, na fórma por que ,. 
dispõe o art. :1.39 do regimento, tenha o me~mo · -
projecto uma só discussão. 

O Sn. PnESIDEXTE:- O requerimento do nobr·:l 
deputado não póde ser aceito .• Nesta parte do regi
mento .... 

O Sn. SERGIO DE CAsTno:-0 art. :1.39. 
O Sn. PnESIDE:\"TE:-.... houve uma alteração . 

. O art. 7. o das emendas ao regimento interno da 
camara diz : ~ · 

• Os projectos de que trata a: 2.a parte do arU.3~ 
rlo regimento são.sómente os I}Ueversam sobropen
sões, os que autofisam a naturalisnçlio dos estran
geiros, os que npprov:nn aposentadorias, os que se 
1~eferem á dispensa para matriculas e. exames nos 
cursos superiores. • 

E' uma das reformas votadas nas sessões de 1 ') 
5 de Junho de :1.871. . 

0 Sn. SERGIO DE ('.ASTRO :- 13em; O artigo está al· 
terado. 

O Sn. PnEsmE:-."rE: -Portanto o projecto de quo 
se trata não está no caso de ter uma sü discus~ão. 

O Sn. SJmGxo· DE CAsTno : - Neste caso retiro ,J 
meu requerimento. 

É liô.o, apoiado e posto:em discussão o seguint~ 

Requel"inwnto. 

Requeiro_que o projecto n. 4 seja remettido :J.·J 
governo para sobre o m_esmo emittir n sua opinião. 
-Ho1·ta de A.raujo. 

O Sr. SeràpJlico :- Sr. presi_dente~ si .o no- · 
bre deputado i)elo Espirito-Santo se limitasse a 
apresentar este requerimento, sem. precedel-o 
de alll"umas considera ões contrarias ao arecer 
dado pela respectiva conun1ssão, não teria duvida. 
nenhuma em aceitai-o, desde que o requerimento 
teiD: por fim pedir infonnações ao goyerno im- . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 26/01/2015 12:00- PÃigina 6 de 7 

250' Sessão em 2 de Janeiro de 1879. 

· ções em relacão ao mesmo parecet·. Na qualidade 
de membro da com missão de pensões e ordenados 
e tendo elaborado o parecer, devo dar as razões, 
porque o redigi por essa fúrma. 

O Sr. Darão de S. Domingos, juiz de direito d~ 
comarca de S. Fidelis, allegou que soff!·ia molestia 
grave, que o impossib1Iitava de exercer suas func
ções de magistrado: Estudando a petição e os res
Jlectivos documentos, verifiquei que o medico que 
deu a attestação da moléstia foi um distincto co l
lega nosso, o Sr. Dr·. Adolpllo Bezerra de Menezes, 
cuja reputação na materia de que faz profissão, 
todos nós reconhecemos como bastante autorisatla. 

Ora, não· tendo eu aliunde informações de que 
o Sr. Barão de S. Domingos não soffria a molestia 
que a1Ieg-ava, e pelo contrario hnvendo um attes
tado tão importante como esse do nosso collega; 
pareceu-me não hoser motivo para se negar uma 
Ucen<;a que tantas vezes tem sido concedida 3 
outros magistrados nas mesmas circumstancias: 

O Sn. HoRTA DE ARAUJO:- E seguir os maus 
precedentes. 

O SR. SERAPHJco·: -Mas lembro a V. Ex. que 
ao funccionario que allega não poder . exercer o 
cargo por molestia, e prov:1 esta molestia com um 
·attestado tão valioso,. não se póde_ com jm.tiça 
oBrigar a que continue no desempenho de (uncções 
que o expoem a grande perigo, se permanecer no 
seu emprego. • . 

Allegou o nobre deputado que a commissii:o não 
devia prefixar o tempo, porque antes de um anuo, 
podia o Sr. Barão de S. Domingos restabefecer-se. 

Ora,senhores,á commissão não era dado aquilatar 
· o tempo em que o Sr. Barão de S. Domingos. podia 

:fiear restabelecido; se elle precisu uc um unno ou 
só de seis mezes. O attestado do Sr. Dr. Bezerra 
de Menezes diz que a molestia de que soffre este 
magistrado é a ilepalisação do pulmão direito e 
febres intermittentes. · 

Eu, Sr. presidente, nunca estudei medicina, não 
conheço esta materia ; mas parece-me que a mo
lestia allegada é assaz grave, e não póde o· magis
trado que della soffre ficar re~tabelecirlo em 
prazo pequeno, tanto mais quanto ellej:i tem pedido 
outras licenças ao governo imperial. 

O SR. HoRTA DE An.A.UJo :-E fique a comarca sem 
juiz de <J.ireito. · · · 

O Sn. SERAPHICO :-Estas interinidades são muito 
naturaes ; para occorrer a taes contingencias é 
que se estabeleceram os substitutos, os suppleute=-; 
são casos excepcionaes, ~ .que não se póde deixar 
de attender. 

·.O nobre deputado, entendendo que o prazo de 
um anuo é longo, não ba de querer que a com7 
missão determine a pri01·i em que tempo póde este 
magistrado restabelecer-se. 

Dá-se uma autorisação ao governo para conceder 
• licença ; se antes de um anuo desapparecer o 

motivo della, vê o nobre deputado que a comarca 
não ficará privada de seu magistrado effectivo. 

na concessão dessas licen~s. Natur3lmente S. Ex. 
teve·em vista a necessidade de economia dos dinheiros 
publicas, que todos nós devemos zelaT. 

1\las por ventura soffrem os cofres publicas com 

esta Iicen(la por um anno '? a de~peza com c:,;te ser
viço não está já determinada? 

Em que aggrava o projecto os cofres publicos '? 
O nobre deputado podia dizer que devia-seres

tringir a despeza, mas nunca que a vamos au-
gmentar. . 

Disse o nobre deputndo que· o governo tem au
torisação para conceder licenças e foi este um de 
seus argumentos; e conseguintemente que o Sr. Ba
rão de S. Domingos podia recorrer 30 governo 
imperial. 

1\fas o nobre deputado sabe que essa autorisação 
que tem o governo imperial é limitada a um certo 
numero de mezes. O governo não pó de conceder 
licença com ordenado por inteiro por mais de :;ei~ 
mezes. · 

Ul\l Sn. DEPUTADO:- E d'abi em diante com di: 
minuição de ordenado. 

O SR. SER.APHICO :-Bem, com diminuicão,. que 
é um mal para o funccionario publico. Pois quando 
o funccionario 1mblico precisa mais da remune
ração, quando precisa uos seus vencimentos, 
porque acha-se doente, é nessa occasião que se deve 
-restringir-lhe o oruen3do? 

Ainda assim, a commissuo tendo em vista o 
pensamento de economia, o pensamento de res
tringir despezas não deferiu in totum a prétenção 
do Barão de S. Domingos- S. Ex. pedia licenra 
com todos os seus vencimentos, mas a commissão 
não o attendeu nesta parte, concedeu-lh'a apenas 
com o simples ordenado, c neste sentKI.o elaborou 
o seu p·arecer. · · 

Conseguin(ementc não vejo razão algumn para 
que o nobre deputado faça opposição a este pro
jecto, e ainda mais para que peça ao governo im
perial novas informações. O uocumento apresen
tado pelo Sr. Barão de S. Domingos, documento 
firmado por uma notabilidade medica, é, 3 meu ver, 
mais que suficiente para fund:unentar a decisão. 

Portanto voto contra o requerimento do nobre 
deputado, porque o precedeu de razões que não 
me convenceram, e sustento o parecer elaborado 
pela commissão. 

Posto a votos o requerimento, é rejcitado. 
Posto a votos o projecto, é approv11do c passa para 

segunda discussão. 

NAYEGAt;Ão A YAPon ENTRE b nnAZIL E os i::s
T .\DOS• UNIDOS. 
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Creio que em questões ·destas, a caruara não póde 
tomar uma deliberação,. sem. ouvir o- governo. 

U:M ~n:... DEPUTADO_ :-Ha parecer elaborado pela 
conmussao respectiva. 

O Sn. JoAQum MANOEL DE MACEDO:- Que data 
tem o parecer'? . 

O SR. PRESIDENTE :-Tem a data de 27 de De
zembro. 

O SR. JoAQUilr MANOEL DE MACEDO:-Bom; o go
verno acha que o paiz está em estado de comportar 
essa nova: despeza ? 

U!.r -~n. DEPUTADO :-Que importa? . 
O Sn. JoAQUil\l MÚiOEL n::: MACEDO :-Importa 

muito (Apoiados). 
Quando a receita não chegou para as despezas 

do Estado, um ~ugmento de despeza importa muito. 
Entendo, p01s, senhores, que o Sr. ministro da 

fàzenda deve ser ouvido sobre a materia ou o 
Sr. minjstro da agricultura. A' vista de suás ex
.J)licações e das informações que entenderem poder 
dar a camara, então nós poderemos votar conscien
ciosamente sobre a materia de que se trata. • 

O Sr. Bel~rão:-Sr. presidente; como mem
bro da commissão de commercioe industria, que ela
borou o parecer sobre o presente projecto, louvando 
o zelo do nobre deputado pela província do Rio'de 
.Janeiro,· parece-me que, na hypothese yertente 
elle é excessivo. - · · ... . . 

Desde que se trata de uma despeza tendente a 
estabelecer relações directas entre o Brazil e a repu
blica Norte-Americana; desde que se attenda ás 
immensas vantagens, quér de ordem sociolon·ica, 

. quer de ordem esseneialmente économica, que ~hhi 
provém, esta despeza não póde deixar de ser en-
carada na categoria das reproductivas, as quaes 

.. s~mpre devem ser aceitas pelo financeiro, como 
proveitosas ao paiz (Apoiados). · 

Sr. presi~ente, sobre tudo para a provincia do 
nobre deputado que se consagra especialmente á 
lavoura do café, a linha de navegação directa entre 
o Brazil e os Estados-Unidos é de excessiva van
tagem, vindo, conforme diz muito bem a commis
são, pôr em directo contacto. o Brazil e o seu prin
cipal consumidor de café, libertando-o do oneroso 
interposto de Londres. . . 

Só esta con~idera.cão, quando não devessemos 
attender a tantas outras, quando não devessemos 
levar em conta o contagio benefico que nos I?óde 
vir, e virá certamente dessas estreitas relações do 
espirito, de .iniciativa individual, do espirito, de 
associação, de que é tão altamente dotado aquelle 
paiz (apoiados), seria bastante para que não va
cilassemos um momento em votar os 200:000,$ re
querido~ pela companhia. 

0 SR. BUARQUE DE MACEDO:- Apoiado, muito 
bem. 

O Sn. MACEDO :-Até .ahi estamos de accôrdo · 
a conveniencia é innegavel. . / 

em maieria de econr ·a, não conheço outro
0 

cri
terio, não conheço ... J.tros dictames senão o 'da 
conveniencia. · 

0 Sn. SERGIO DE CASTRO : P6de dizer mesmo 
que a conveniencia é intuitiva. 

O Sn. BBLTRÃO :_. Sendo como muito bem diz 
o no re deputado pc o Parana, mtmtiva a conve-

nieucia, a utilidade deste pmjccto, parece-me que 
não podem prevalecer as considerações do nobre 
deputado que acaba de fallar, e que esta augusta 
camara não deve vacillar um momento em votar 
pelo projecto que se discute. 
· O Sn.-SouzA CAnYALHo:-Tanto mais quanto já 

é objecto de um contracto com o governo. 
Posto a votos o projecto, é. approvado. 
O Sn. LEÃo VELLozo requer dispensa de inters• 

ticio para 2." discussão. 
Consultada a casa, é concedida á dispensa pedida. 

·Entra o projecto em 2." discussão e é approvado 
para passar ã 3." 

EXECUÇÕES DE ESTABELECI:!.fENTOS AGRICOLAS E FABRIS. 

Entra em 2." discussão o projecto n. i25 de 
!877 sobre execuções de estabelecimentos agricolas 
e fabris. 

O Sr. Lafaye1t'e (ministto da justiça}:
Sr. presidente, na primeira discussão deste projecto 
tomei o compromisso de offerecer na segun~a um 
substitutivo. . . 

As considerações com que então tive a honra de 
occupar a attenção da camara dos Srs. deputados, 
justificam a necessidade do projecto substitutivo . 
E' elle concebido nestes termos (Lê). . 

Trata-se~ Sr. presidente, não direi de um privi-
- lerrio · mas de um favor, 11<: uma excepção aos 
princÍpios geraes de direito que regem as execu
ções : por. consequençia cumpre definir essa ex
CI:lpção com a possível precisão . 

A legislação existente limitava o principio da 
inten-ridade ás fabricas de mineração, de assucar 
e á favoura de canna; mas não ha razão para se 
excluírem os estabelecimentos ruraes de outros 
~eneros, como por exemplo, os de cultura de café, · 
ae algodão e fumo, igualmente, se não mais im
portantes. 

Nas mesmas circumst:mcias se acham os estabe
lecimentos fabris. Assim pois o art. :1..• do projecto 
substituitivo se aclw reduzido em termos q.ue 
comprehendem os estabelecimentos rm·aes de 
qualquer especie e os fabris. 

O intuito do principio da integridade é prohibir 
nas execuções a desmembrac:.ão das partes inte
grantes dos estallelecimcntos. 

·Formulado :.\ luz daquelle intuito. o art. l_." _pro
hibe em primeiro logar a. penhora das partes mte
n-rantes em separndo. Nest:l parte o artigo allude ás 
execuções por dividas inferiores em metade ao 
valor dd' estabelecimento. · 

Póde occorrer que a importancia da execução 
seja suffi.ciente para autorizar a penhora do est!!;
belecimeuto em- sua integridade. Neste easo sao 
penhorados o~ estabelecimentos e accessor_ios ; mas 

·prohibe-se seJan~ separados na arremataçao. . 
Dada a primetra ou segunda llypothese na prt- -

·meira não é possível a penhora, na segu~da póde 
e1xar e aver arr · a -

tante, em qual<J.uer della~ havia _necessi~a~e de 
tomar providenCia no sentido de ev1tar preJUIZO ao 

Consiste ella em antorisar a penhora e arrema
taria doll rendimentos . dos respectivos estabeleci
mento:;. É ratiea que já se achava consignada na -
legislac:.io an er1or. 

. ·,,·' 
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A arrematacão de escraYos foi substituída pelo 
systcma das ·propostas (lei de :15 de· Setembro 
de 1869). 

A pratica desse· systema produz inevitavelmente 
o desmembramento. Era preciso pois tomar algu
ma medida a respeito. 

Effectiyamente declara-se no projecto substi
tutivo que nas ex-ecuções de estabelecimentos de 
que fizerem parte escravos, a venda judicial não 
só daqtiellcs como dos proprios escravos se rea
lizará pela fórma esw.belecida na lei de US de Se
tembro de :1869. 

Ha dons casos em que cessa o principio da in
tegridade. O primeiro é o das execuções por di
-ridns garantidas por meio das hypothecas. (Lei de 
2ã, de Setembro de :1.864:, art. H§ 2. 0

.) 

Devo dizer-vos que no tneu modo de ver a di
vida hypothecaria ni\o merece o sacrificio do prin
cipi"o da integridade; mas trata-se de uma lei cujas 
disposições foram calculadas parn fortificar o cre
dito territorial. Portanto qualquer alteração nesta 
lei pôde produzir algum abalo, e mesmo certo ex-
tremecimento. · _ 

O segundo caso é aquelle em que o executado 
renuncia o beneficio do principio .da integridade. 

. A renuncia deve ser feita em seguida á penhora e 
occnª"_mesma data .. A renuncia feita em qu~lquer 

tenwo antes da penhora é nulla de pleno direito. 
Se a renuncia fosse permittida na occas1ão de 

contrahir-se a obrigação, é evidente que todo o 
mutuante. exigiria do mutuario a renuncia; e o 
mutuario, debaixo da pressão da necessidade, con
sentiria nella sem grande reluctancia. E' a mesma 
razão de direito pela qual a·lei prohibe o pacto 
commissorio no contracto de penhor, isto é, o pacto 
11elo qual se estipula no contracto de penhor que, 
vencida a divida e não paga, o penhor fica ven
dido de pleno direito ao credor pelo valor da di
vida ou 11elo ilre~o que se estipula na occasião em 
que o penhor é constituido. a Semelhante pacto, 
diz T1·oplony, é immoral, é contra bonos1Jw1·es, é ve
xatorio, é o abuso do poderoso contra o ft·aco, é 
uma e..~poliaçuo odiosa daquelle, qne tem, contra o 
que se acha debaixo !la pressão ae uma necessidade 
urgente de dmheiro. » · . · 

Estas razões subs!stem para fundam ~ntar a dis
posir;ão.a que acauo de alludir . . 

Taes são em resumo as idéas capitaes do projecto. 
sulJstituti'l"o. Julguei de meu deYcr adiantar estas 
cxplica~·üe.~ para facifitar a intelligencia da intenção 
do prujecto, e da maneira por que essa intenção 
foi desenvolvida. 

E lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

Projecto substitutivo. 

.-\. ftssembléa geral resolve : . 
Art- L 0 As machinas, bois, cavallos e todos e 

quaesquer outros moveis e semoventes que forem 
effectiva e immediat~mente empregados nos esta· 
belecimilltos ruraes ou fabris, nfro podérão ser pe-
- or, 05, 1 ãr; ' !:.', ::; -

junctamentc com os mesmos estabelecimentos. * i. o Se não hou-rer arrematante para o estabe-.. ' -· . . 

que trata a lei n_ i695 de :1.5 de Setembro de :1869. 
a alienaçã9 judicial . tanto dos estabelecimento~ 
e~n si como dos ditos semoventes se realizará pela 
forma: estabelecida na citada lei mantido o princ.ipio 
da integrida~!): ' 

·Art. 2.0 E licito ao devedor renunciar o favor 
desta lei, mas tão sómente por termo assignado em 
seguida á penhora e na mesma data. ' 

A renuncia, feita antes da penhora em qual
quer tempo 0 por qualquer fórma, é nulla df\ 
pleno direito. . 

Paragrapho unico .. Fica em vigor, para as exe
cuçõ~s por divi~as g~r~ntidas com hypothecas con
vencwnaes, a d1spos1çao do§ .2.0 do art. i~ da lei 
n. i237. de 24: de Setembro de :186(1,. · -

Art. 3. o Revogadas as disposições em contrario. 
, Paço da camara dos Srs. deputados em 2 de 

Janeiro de :1879.-La{ayette. . 

O Sr. F••aueil!!eo Sodré :-Pedi a palàvra 
para mandar para a mesa um requerimento afim 
de que o projecto .principal e o substitutivo que 
acaba de ser apresentado á camara pelo honrado 
ministro da justiça, sejam 40enviadol; á commissão 
de justiça civil. Esta materia é importantíssima, 
pórque envolve toda a economia rural e toda a 
proprieda!le estabelecida no paiz; ·e entendo pol~
tanto que a camara só deve deliberar depois de 
esclarecimentos muito minuciosos e detidos. 

Envio o meu requerimento para a ~esa. 
E' lido, apoiado, posto em discussão e appro

vado o seguinte 

Reque1imen~o. 

B,equerro quo· vá o 11rojecta principal como 
substituti-ro á commissão de justiça civil para dar 
o seu parecer .-:-Francisco Sod1·é. 

Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. presi
dente dá para ordem do dia 3 : 

:f.. a discussão dos projectf.is: 
· N. !20, relativo a mixilios de capitaes para IJ:incos 

agrícolas. 
N. i26 sobre concordatas. 
2. a dh:cussão do proj ecto n. 62 a respeito dare

fórma _do codigo ct·imina.l. 

L~vanton-se a sessão á l 1/2 hora da tarde. 

.Sessão e1n 3 de Janeiro de I8;-9. 

PRESIDEXCIA DO SR. FREDERICO DE ALMEIDA (1.0 vice-
- . presidente). • . • 

Adiamento da· discussão-

A's H horas da manhã, feita a chamada, acham-
se presen es os r~- re 1 · i , ~ i 
Alvim, Horta de Araujo, .Alves de Araujo,. Antonio 
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de Siqueira, Hygino Silva, Joaq~im Breves, Ta- dade de medicina da_côrte, que frequentou como 
vares Belfort, Leão Velloso, L1berato Barroso, ouvinte afim de matricular-se no 2.0 anno.- A' 
:Mello e Alvim, Silveira de Souza, Viriato de ~e- commissão de instrucção publica. 
deiros · Rodrigues Junior, Paula Pessoa, Almetda De Domingos Alberto Niobey, alumno. pharma

·couto' Seraphico, Beltrão, Ribeiro de Menezes, ceutico, pedindo para matricular-se no 3.0 anno 
Manoél Eustaquio,· Visc~nde de J?rados, A!ldrade madico da côrte, dispensando-se-ihe a frequencia; 
Pinto Ildefonso de AraUJO, Franc1sco Sodre, Lou- para ser ;tdmi,ttido a exame de an:ltomia e physio
renço de Albuquerque, Felicio dos San~os, Correia Iogia.-A commissão de instmcçiio publica. 
Rabello Meira de Vasconcellos, Galdmo, Prado D J · c • c · h · d" d 
Pl·mente'I, Souto, Affonso Celso, Ia-nacio .M.artin_s, · e osmo orrea ottas, P armaceutJco, p0 m o 

~ prestar exame das ma terias do 3. o anno da facul-
Freitas Coutinho, José Marianno, Theodonuro, Lmz dade de medicina da Bahia.-A' commissão dt> 
Filippe, Pedro Luiz, Espindola, França Carvalho, instrucção publica. 
Flores, Sinval; José Basson·, Freitas, Mello Franco, 
Tavares de Mello, Bulcão, Prisco Paraizo, Ruy Bar- Vem á mesa, é julgado objecto de deliberação 
bosa e Segismundo. e vai a imprimir o seguinte . 

Compareceram depois da chamada os Srs~ José PROJEcTo DA co:mnssÃo DE INSTnucçÃo PUBLICA. 
Caetano Bezerra de Menezes, Manoel de Maga-
lhães, Ázambuja Meirelles, Fernando Oso-rio, Ca- A commissão de instrucção publica, [lttenrlendo 
margo, Malheiros, L 3fayette, So~JZa An~rade, ao que a esta augusta camara requereu o pharma
Bezerra Cavalcante, Pompeu e Baptista Peretra · ceutico Jo5ino Corrêa Co tias, estudante do 3. o anno 
- Comparecermi1 depois de aber~a a sessão os Sr~. medico da faculda~ da Ba:hia, pedindo para ser: 
:Marianno da Si!va,Monte, Aragao e Mello, Epanu- admittido a exame das malerins do mesmo annO:. 
nondas de Mello. Souza Carvtilho, João Brigido, :rtla- cu.'·,:; aulas tem frequentado como ouvinte, é· dé 
noel .Cnrlos, Fidelis Botelho, Martinho C;~n?-pos, P<•J JCer que seja deferido, visto provar corn do
Barão de Villa Bella, Buarque de Macedo, Dwna, cnmentos ter feequentado o mesmo anno e ter sido 
Esperidião, Mncedo, Fre~erico Rego1 111?-nocl Pedro, plenamente appeovado nas ma terias do 2. o anno da 
Sero-io de Castro, Candtdo de Ollveira, Affonso mesma faculilade ; de accôrdo com os pr.ecedentes 
Pen'1w Silveira Martins, Burros Pimentel, Floren-· · desta augusta cau1ara offerece a commissão o se
cio de'Abreu, Costa Ribeiro, Moreira Brandão, Jc- guinte projecto: 
ronimo Sodré, Franklin Doria, Bulhões e Mal'{!O- A assembléa geral resolve : 
lino Moma . ._ _ 

· Artigo unico. Fica autorizado o governo a man-
. Faltaram com participação os Srs. B~rão ~a dar iazer acto das materias do·3. 0"anno medico da 

Estancia. Carlos Affonso, Dantas, FabiO Rms, faculdade da Bahia o pharmaceutico Josino Corrê<t 
Franco de Sá, Jonquim Serra, e Theodoreto Souto; C . · d r . - . 
e sem ella os Srs .. Aureliano Magalhães, Almeida. otias; revoga as as C.lsposiÇoes em contrariO._ 
Barbosn, Couto Magalhães, Lima Duarte, Souza Sala das com missões em 3 de Janeiro de :1.879.-
Limn, Theophilo Ottoni e Zama. J. Sodré.- J. ~ti. llfalheiros. - Fmnklin Do1·ia. 

A's :1.1 :l./2 horas a.bre-se a sessão. co:.unssÃo ESPECIAL. 
O Sr. 1. o SECRETARIO dá conta do seguinte . 

EXPEDIENTE. 

Officio do ministerio da agricultura, de 30 de De
zembro de :1.8i8, remettendo . um es.erilplar do 
Dim·io. Official, no qual se acha pr;.blicada a con
sulta de ~ de Novembeo da secção dos negocias do 
imperio,.rclativa ao· exame das leis da provincia 
de Santa Catharin:~, promulgadng no anno proximo 
findo.-A' commissão dé. assembléas provinciacs. 

Representnçi:o do Club da Lavoura de Campinas,_ 
província de S. Paulo, pedindo a adopção do pro
jecto que submette á camara, relativamente ao 
furto de café, algodão· e assucar, praticado por 
escravos.:- A' commissão de justiça criminal. 

Requerimentos ' _ 
De Pedro José de Moura Leal, capitão hoporario 

do exercito, pedindo .ser aàmitiido no quadro do 
exercito como alferes effectiíro do mesmo.- A' 
commissão de marinha e guerra. 

De Ignacio Luiz de Araujo Costa, pedindo perdão . .. . . .. 

O Sr. presidente nomeou pura a cominissão que 
deve, entendendo-se com o governo ~ a commis
são.de fazenda, propôr a melhor distribuição dos 
impostos geraés, provinciaes e municipaes, os se
~uintes senhores· :-Eduardo de Andmde, Silveira 
ae Souza, Epaminondas de Mello, Camargo, Fran
cisco Sodré e Souza Andrade. 

O SJ.•. Bezerra Cavalcante (pela ordem}: 
-Sr. presidente, devo .começar logo a reclamar 
pela fidelidade e lealdade na publicação dos nossos 
trabalhos, para que seja reproduzido exactament_e 
o que aqui se passar, sem nada acrescentar-se ou 
supprimir-se ; -assim c~mo para pedir_ uma re-yisão 
cuidadosa, para que nao se nos a:ttr1buam dispa
rates de pensamento ou incorrecçõ~s de lingua-
gem. · 

As notas dos discursos prof.eridos por qualquer 
deputado pertencem-lhe, e não po~em, depois _de 
revistas por elle, passar a outras ~aos para se m
cluirem apartes ou alterai-os (Apolados). 

~ 
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O SR. BEZERRA CAVALÓ.XTE :-Xão sei hojEf os l Eu então respondi a V. Ex.: c Foi neste mesmo 
estylos que regulam nesta ca:::a; h a poucos dias, J sentido a crença que manifestei; portanto não 
porém, li no Diario 0/ficial reclamações semelhan-

1 
offendi a camal.'a, e pelo contrario rendi-lhe a bo

tes feitas no senado,e não penso que devam ha,·er menagem devida; sobre o que V. Ex., justo e cava-. 
maiores garantias para o senado do que para a ca- lheiro como é, teve a delicadeza de dizer-me de-

, • <;: • • • -

á publicação dos debates, ou, por outra, as rectifi- o incidente. 
eações_. devem vir á mesa pot· escripto. ' O SR. ANTOXIO DE SIQUEIRA :- O nobre deputado 

O Sn. BEZERRACAn.LcAXTE:- Bem; mas não é o Sr. Souza e Andrade reclama que pediu a pala
só uma rectifica~ão, e sim uma reclama«:ão por ter vra sobre o incidente. Eu de bom grado a cederei 
sfdo a .publicação alterada. neste momento, e fallarei depois de S. Ex. 

O Sn. PRESIDENTE:- Pois é justamente nestes O SR. PnESIDENTE :-O incidente está L rmi 
~ ~ .,i_n 1 e r ina que as rec 1 caçoes o SR. SouzA AxDRADE :-Mas V. Ex. deu a pa-

se]am por escnpto mandadas~ mesa. lavra em tempo ao Sr. Bezerra Cavalcante. 
O Sn. BEZERRA CAVALCANTE: -Permitta-me por 

~- . 
O Sn. FRANÇA CARVALHO: -E' contra o regi

mento. 

Souza e" Andrade: CODlO. vei~ nás notas, era sim: 
plesmente este :-V. Ex. é obrigado a declinar o 
nome-hoje,porém,vejo no Diario 0/licial augmen
tado este ;o~parte com as seguintes palavras :-já 
que fez a insinua{ão. 

O SR. FRAN'A CARY.-\.LHO:-Foram ditas eu ouvi 
d1stmctamente. • 

o SR. DEZERRA CAvALCANTE :- Se eu as tivesse 
ouvido, declararia, como declaro, que não faço 
insinuações, affi.rmo factos positivos, sustentai-os
hei, e quando julgar conveniente declinarei ·os 
nomes. 

zerra Cavalcante vinhn reclamar !>obre a publicação. _ 
O SR. SouzA ANDRADE: -Eu tambem preciso 

reclamar. 
O SR. PRESIDENTE: -As reclamações devem ser . 

enviadas por escripto á mesa. . • 
O SR. SouzA ANDRADE:- Então peco a palavra 

para uma explicação. . • 
O SR. :f!RESIDE:'I"TE:-Para uma explicação _pessoal 

t ma I vra. 

O Sr. Souza Audrade: - Sr. presidente, 
eu procuro proceder em todos os actos da minha 
vida com a maior lealdade. 

O SR. BEZERRA CAVALCANTE :-Não attribui des
lealdade a V. Ex. 

far?:par~e. . . . . insinuacão.... . 
~ao drsse. nem d1go, a.n·oga1· censums, disse tt· • ~"' N- . . . ·-

?·ogal· e assim estava nas notas ta. chyrrraphicas. I O SR_. BEzERRA \•~VALCANT~:-.1. ao c msmuaçao, 
... . . É . "' ,. . affi.rme1 'fnctos, c het de declinar nomes· quando o • OSR. FUEITA~CouTINHO.- um erro t~'~00rapluco. julgar conveniente. · 

O ~R- BEZE~RA C~VALCA~"TE:-l\fas ~ JUStam!!~te o SR. SouzA Al'."DRADE :- ... apezar de ter sido 
por ~sso, qu~ e pr~ciso ha\'er a~onv;n!ente_re':Isa~. provocado por mim. 

A,.,ora, alo urna. palavras q;Iant a ob~e_r, aç~o Quando terminou a sessão o Sr. tachygrapho que 
que V. Ex. ~pe fez quando e~ aparte ao_ d1seur:sp havia tomado 0 di ·curso do nobre deputado diri'-
do St·. Sergw de Castro, eu disse o segumte: (Lê) . . . :s . . 

pu i a o, P01·que nao ereto que discurso de S. Ex. para eu corrigir ou emendar haja aqui nada de inquisito1·ial ... V. Ex., antes 1 · h "d 
ITUe eu houvesse terminado a ~roposi,..ão,· obser- qua quer engano que t1vesse av1 o no aparte a 
•
1 ~ que me refiro; mas retirando· me eu antes de me 
vou-me o seguinte: o nobre eputado não póde ser apresentado esse discurso, passei á noite pelo 
pronunciar-se deste modo em relação á camara, I Diario Official e pedi.ndo 0 trecho em que devia 
porque aqui não ha inquisição.... . estar o meu apaTte, verifiquei que achava-se elle 

O SR. PRESIDEJ.'."TE :- 1o · !'; • 

ficações que o regimento manda que os membros 
da casa as apresentem por escripto á mesa afim de 
se fazerem as alterações convenientes nos Annaes. 

O Sn. BEZERRA C."-VALCAli."TE :-De outra vez fal-a
hei por escripto, e poderei hoje mesmo fazel-a, 
mas estou concluindo. 

Der.laro tarnbem â cmnara e ao nobre deputado 
que não fiz a menor altera~.ão no aparte; deixei-o 
tal qual se acàa va. -

ProYoco o nobre deputado a que mande vir o seu 
discurso e o apresente à mesa para verificar se 
houve alguma alteração feita por mim. 
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O Sn.BEZERn.\cCAVALCAlHE:-Xessc cnso ycnham \ Q Sn. A::-;TOXIO D_E SIQt"EmA.;-Deisoainda_dc l't'-
as notas. _ · petlr o que se dtz a respeito de Ca.brobo, que 

O Sn. SouzA AxnnADE:- É vérdaue que observei 1 c?me_çn assim (lê): . 
ao Sr. tacltygrapho, que parecia-me faltar o resto ' • E reyol~ante o cymsmo com fitlC _os re,J:~c!OI'•·~ 
da phrase, isto é, que havia insinua~ão na exposição l! da Prot'i1WlCf; se occupam dos negoc10s elcltornes 
do nob~c de1mtado, m.as dei.~-6i, rcl\i.t<), o <ll\<'rte tnl , dessa 11arochla, etc. • . 
qual se achava. • I O Sn. SEGISliUxno: - SITo documentos soln·c 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTE : - o que :dig-o é eleições apuradas e npprova~as pe!a canwr~, sobrt• 
que nas notns que me foram entren-nes não se 1 as quaes, portanto, nada mats se tmha a d1zer. 
achava o aparte, tal qual veiu hoje publicado. . I O SR. ANTOXIO DE SiQUEIRA :- Sr. presidente, 

O SR. SouzA AxnnAnE :-Pois eu proYoco ue I el:!tro nt_é ~m dnvidu se o Diar_io ü_fficial teria ou 
novo o nobre deputado n que mande- vir 0 seu 1 nao o •h.!_'eito tle recn~:~r a pnbl_Icaç<ta tle peças, que 
discurso e o apresente á mesa pnra vêr-sc se hmwe , eom razao l)Osso quallllcar de mdecentes. 
'alteração. !I U)I Sn. DEPuTADO :-Convinha que esses tl.ocu- · 

mcntos, antes de publicados, fossem t:evistos pela 
O ~··. A_nto!lio de S~queir~_(Em tempo ) :- I mes:~. 

DesaJo p_cdtr a v. Ex. u~nu mformaç!tO, ou por out~a, O'Sn. Souz.\ ANDRADE: ......: Não siio documentos. 
que se d1gne mandar a typograph_w n~c_t9nal_ n~- nada provam. · 
formar qual o motivo porque nao foi Ja dtstrr- S S . . . . T;" ,.. , 

buido nesta canw.rn o parecer dePernnmbuco.. _O n .. EGI~:.\IU:-iDO :-?'l<_~o sat_:> _ doc.~mentc-s, ma:s 
Vejo do Diario Oflicial quo a 30 do mez de sao puhhcnçoes relatiVas as ele1çues Ja approYada:-: 

Dezembro ultimou-se a publicacfto uo:: numerosos pela camara. 
documentos apresentados pelo iliustre Sr. Dr. Nas-, U111 SR. DEPUTADO :-São descompostura::. 
cimento Portella ; est:nnos no dia :! de .taneiro, e, 
si a composição destes documentos fica parn della (Ha outJ·os ctpartes.) 
se tirarem os impressos que se distribuem pelos o SR. AxTOXIO DE SIQUEIRA :-A tardança 1w 
membros desta casa, parece-me qne já tarda de publicarão dos documentos, como agora ·na uis· 
mais a uistrihuição, e essa tardança autoriza o re- tr1bu"ção dos impressos, tem como consequeiwin 
querimento que vou f&zer · a privação do- exercício do direito de dou~ llo,; 

O Sn. ·souzA CARVALHO :-Parece-n1e que a causa nobres deputados por Pernambuco, os quaes fornn1 
disto é a typogrt~phia nacional estar mal montada legitimamente eleitos e aincln não puueram tomar 
para o trabalho de que está encarregada. assento. 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA :-:-É vcrd:Hle qne a 
typographia nacional occupou, durante tres dins, 
as suas macllin.as, que a\iú:; são poderosas, em 
publicar os documentos do Sr. Nascimento Portelk1, 
porquanto o illnstre representante tle Pel'!Hlmbuco, 
ou pretenso representante, npresentou; al~m dos 
documentos. a que se refere a eleição, um chor
rilho de outras peças do seguinte jaez. 

·Eu apresento ·e leio á camara para que e lia não 
se sorprenda quando d'aqui a dous ou tres dias 
distribuir-se o parecer com relação it eleições de 
Perrrambuco, formando um verdadeiro volume. 

Sobre o município :le Villa-Bella eu vejo publi
cado no Dia1·io Ofji,cial o seguinte ( tê) : 

« A P1•ovincia, no delirio da mentir:~, e depois tle 
exaltar a força e prestigio à os seus amigos de Villn
Bella, atira-se sobre nós na linguagem de rega
teira de que sempre se serve. 

« Des1Jres:mdo as- descomposturas dos cvnicos 
farçan tes da Provincia, como despresamos os f a tidos 
dos cães, devemos dizer que si os nossos amigos 
de Villa-Bella não se apresentaram, foi porque não 
quizeram provocar uma scena de sangue, sempre 
Jamenta.vel para todos, menos para os provocado· 
res de motins e assassinos de soldados.11 

Eis aqui o que se diz a respeito do município de 
Villa Bella ; é a transcripção de um pasquim. 

~eixo de lêr. á camara, par~ não _lhe rou~ar 

de Buique que começa assim (lê): 
«Não ha duvida de que :rPtovincia faz profissão 

o e mister de mentir e calumniaY etc.,. 
O Sn. PnESIDE:i.\"TE :-Parece-me que v occasião 

ainda não é a propria, para -o nobre deputado 
fazer essas observações. 

0 SR. BUARQUE DE .MACEDO :-Apoiado. 
O SR. Â.N'IONlO DB SIQUEll'u\.:- Reputo mnito 

sagrado o direito do represcntnnte" da nnção pnr.1 
vêr assim retardado o seu exerci cio pela publicação 
ou transcripção de descomposturas de pasquins. 

O Sr. Dr. Soares Brandão·, que se acha nesta • 
côrte ha muitos dias, tem deixado de tomar as
sento na camara dos Srs. deputados, de occupar a 
cadeira para que foi tão legitimamente eleito ... 

0 SR. BU.A.RQUE DE MACEDO: -Apoiado. 
. O Sn. ANTONIO DE SrQUEll\A:- ... por causa da 
publicação dos documentos do Sr. Nascimento Por
tella, por isso que a typographia nacional não pó
de deixar de consumir um grande tempo para des
crever todas as descomposturas que os pasquins de 
Pernambuco ati.raram. sobre as elei<)Ões. 

O SR. BuARQUE DE 1\fAcEoo:-Isto é, 4escompuze
ram-nos um~ segunda vez. 

o sn:.. ANTONIO m;: SIQUEIRA.:- Portanto peço a 
V. E::t. exija que a typographia naciona! informe 
qual o motivo por que, tendo-se_ ultimado essa pu
blicação em 30 de Dezembro, a 3 de Janeiro os 
avulsos ainda não se acham distribuídos. 
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O Sa._ A~~xiO DE SIQUEIRA :-Em todo o caso j apolices no valor cot·respondente ao capital uessa<"; 
"ão distribuídos cinco dias depois da publicação 1 associa(;ões, par•• com o juro dessas apolices perfa-
do Diario Official. · 1 zer dividendos de 8 ''/o com 1 "/

0 
de amortização. 

O SR. PRESIDENTE:- Mas o regimento m:-.nda Como V· Ex .. vê, no ful!_do trat~-se de uma e a 
que esses documentos sejam tambem publicados mesma_ co usa; e U!l}a quest~o d:e forma .. 

_ , O' • :- ., Desejava· saber, Ja que nao tn·emos amda occa-

O Sn. PnESIDENTE :- Asseguro que é a informa-
ção que tenho da typographia. · 

O Sn. ANToxio DE SIQUEIRA : - ... retiro o re
'luerimento que ia r::~zer. 

ORDEM DO DIA 

D.~"'íCOS DE CREDITO AGRICOI •• \. 

resu tar, quan o e certo que garantiu o juro de 
õ 0/o o que supporta perf<lzer o dividendo até esta 
somma, é o mesmo que depositar apolices para 
com o seu juro pagar ou cempletar esse mesmo di-
videndo. · 

Tambcm não é importante a differenr.a na fúrma 
da amortizaeão ·das letras -IlV •. 
projeclo e a lei. · . 

A differença essencial que noto, entre a lei.e o 
I projecto, é que naquella o Estado garan~e o capi
. , · . · , o rojec o, en-
tende-se que esse capital deve ser de :1.20 mil contos. 

Com effeito á primeira vista parece que o ca-
l" a . .' .. . . . 

sidente, a ma teria deste projecto é uma dàs qu~ 
1

1 conhece o mecani~mo desses estabelecimentos, sabe 
mais devem interessar á camara dos srs. de- 9.ue elles _i1ão fazem ~pr.t·atõ~s simplesmente na 
putados. . 11mportanc1a de seu capttal real1zado. 

Por maior que seja a consideracão que me me- O ~:>tado, se~hores, garante na lei o juro sobre 
reça o signatario deste projecto, 1ião' posso deixar o capital eífectn·<?, e garante a amortiznção das 
de apro-veitar a occasião para dirigir á camara ai- I 1\tras }lrpothecarzas! Ra~a o que estabel~ce uma 

~mos discutir o' ass~mpto de que se trata, e f!ar; que é salutar e indispensavel para quo o rrdve.r~o 
no ll}_esmo tempo ped1r ao governo algumas infor- se ache prevenido de meios que garantan1 o the-
maçoes. souro contra as más ou infelizes opernr.ões. 

Este projccto, Sr. presidente, propõe-se auto- Mas se a questão não é de fórma, e 'se o governo 
rizar o governo a auxiliar as sociedades de credito pretende manter os. auxilios.consignados na lei de 

. agricola. · 6 ~e No,•embro de 1875_, qu~es as causas CIUe até 

simplesmente do credito agrícola ; E se não 'p~etende,' qual é o meio, senhores de. 
é : o projecto compt·ehende não sú que se procura. lançar mão? ' 
como o agricola. _Confesso, Sr. presidente, que a minha intelligencia 

Em relação ao credito real o projecto à.ú uma nao descobre que vantagens possa :Jjnda o o-overno 
-nova fórma á lei n. 2687 tle 6 "üe . Novembro ~onceder a essas soci_e~ades, além da garant:ia ·de 
de !875. . JUros e da responsabilidade pela amortiza.cão das 

Como s"abe V. Ex.; essa let for votada com os! lcti~s l!JI?uthecnda~. · ~ 
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E se assim é, a que meios podemos nós hoje nos 
soccorrer, para animar, promover e fundar, essas 
sociedades de ct·edito real e agricola ? 

Confesso com toda a sincet·idade ao governo, que 
não sei que :\UXilios poderemos ainda promettcr. 

É este um ponto que todos, com anciedade, de
sejam vêr esclarecido. 

os compromissos contrahido.;; com o banco agri
cola, outem prazos ue um ou dous annos para 
saldar sua divida. 

Eis porque a lei ou os estatutos do -banco agrí
cola nunca fixam, para evitar os azares por que passa 
a -lavoura, um prazo maximo inferior a trcs annos, 
dentro tlo qual o mutuario pôde pagar o seu de-. 
bito. · 

. Mas o autor do projecto, lavrador e homem 
Esta lei, dizem, naufragou; até hoJe não tem muito illustrado,considerou que, para satisfazer os 
( Trocam~se apartes.) 

tido execução. Mas, senhores, por,1ue nauft·agou a I compromissos contrahidns com estabelecimentos de 
lei? . . credito agrícola bastavam quatro mezes I Nem ao 

Não haverit meio de corri gil-a, de obviar aos seus 1 menos fixou e$tt! prazo co :no minimo. 
inconvenientes; do attenrler :\s providencias que, I V. Ex. v~ que nem mesmo em relação á creação 
para seu exito, foram pedidas ou lembrados? de estabelecimento de credito agricola, o pmjet~to 

O projecto, senhores, preyine a.i1_1da o c~so ~a ~r~a- é comp_letamente satisfactot·io. Carece a ates de 
nização de bancos de credtto agncola ; mstJtUtço~s emenda. · . · 
nã;o menos utcis, c ponrcntura de vantagens mms Sr. presidente, a matcria é de summa impor
immediatas para o povo,. do que os de credito real. t:mcia ; meu fim. tomando a palavra, não foi tanto 
Por este lado, sobre tudo, si o projecto não é bom fazer obser,·ações sobl"e o projecto, como saber o 
é susceptível de ser muito melhorado e ó util. qne o governo conta fazer em relação á lei de 6 de 

. Sr. presidente, são duas instituições perfeita- Novembt·o de 1.875; se o governo . tem esperanças 
mente distinctas. de que essa lei tenha execução. E no caso contrario, 

A lei de .6 de Novembro de :1875 assim como o porque meio espent poder fuudar no Imperio o 
projccto adoptam a marcha seguida pelo C·redit credito real c o credito agricola? 
Foncier de França, e organiznram o credito É assumpto sobre o qual não devemos ficar silen-
a..,.ricola como um ramo, uma dependencia do cr~- ciosos perante a nação. ~ . · , 
dito real. E' possível, porém, que a primeira ins- Eu vejc , senhores, que a principal aspiração do 
tituição, caso a segunda se não realize, possa ter paiz, é prestar auxilios á lavoura; e esses auxilios 
vida propria, organização independente . não se limitam ~i importação de braços ;.é prec_iso 

O projecto parece, até certo ponto, confundir as fornecer capitaes abundantes e por modico juro. 
duas instituições. A lei as discriminou, dando Todos os olhos do paiz estão dirigidos para o 
garantias diversas para as operações do credito actual ministerio; principalmente, não em relação 
agricola. · á questão eleitoral, mas ãOs.auxilios, ao concurso. 

Se o governo encontra embaraços para 3Utorisar gne de prompto são indispensn.veis á Ia,roura 
os estabelecimentos de credito real, é possivel que (Apoiados). . . 
o mesmo não se dê quanto aos de credito agricola, Embora o· gabinete de 5 de Janeiro realize todas 
onde a garantia pessoal é tudo, onde a hypotheca, as reform:Js, quér as que se· prendem á eleit:ão, 
que é ·causa de tantos embaraços, é dispensavel. quér ao equilibl'io das finanças do Imperio, nós, 

Se não pudermos; por difficuldades especiaes,. in- governo e membros desta casa; muito pouco te
herente~ á organização da nossa propriedade e ao remos feito se não prepararmos o futuro econo- . 

. seu regimen, ter desde já credito real, creio, se- mico deste paiz, votando meios que au."\.iliem a 
nhores, que não haverá gràves estorvos para con- lavoura (Apoiados). -
stituirmos no paiz o credito agricola; não o cre- Portanto, senhores, acredito, que presto um ser
dito agricola como o projecto parece propôr em viço ao governo, que apoio, proporcionando-lhe 
um dos seus .artigos, mas simplesmente o credito occasião par;t que, á proposito da discussão deste 
com os emprestimos, a curto prazo e· sem hypo- projecto, esclareça o paiz sobre dous pontos, ,que 
thecas. . . . resumo: 

~' ~xactamente a .au_sencia da b~p~theca um dos Primeiro, si a lei de 6 de Setembro de !8i5 póde 
p~mct~~es caract~n~tJCos, que dtstmguem o cre- ter execução satisfactoria. 
dtto agncola do CI~dtto real. _ . . . Segundo, si 0 governo acredita que póde dis}3Ôr 

O autor do proJec_to_parece n~o so constdera~ a de meios, recursos ou medidas, que venham em . 
hy~otbeca uma condtçao essenctal para o credt~o auxilio das sociedades de credito real, e de credito 
agnc~l!l como t:l~bem estabelece,_ sem attender as agricola, de modo que estas funccionem de ma: 
cond:tçoes pecuhares do no~:;o patz, _que os __ prazos neira satisfac!oria, e prestem um serviço efficaz a 
max1mos para os emprest1mos seruo d~ quat~o lavoura brazileira. 
mezes , V. Ex. comprehende, que o credtto agn-
cola,. organizado· pela fôrma por ·que o autor do 0 Sr. Silveira l11artins (ministro da {a
projecto o estab~lece, póde ser completamente im- zenda):-As escolas políticas, Sr. presidente, têm 
proficuo. · as suas npplicações praticas na administração, e é 

Na lavoura da canna, por exemplo, não póde . o para mim profundo pezar ver que no nosso paiz, 
mutuario pagar, no prazo -de ~ mezes, e com o pro- onde cada· cidadão julga-se com direito de levantar 
dueto dessa lavoura, o emprestimo que tiver con- a voz em nome dos princípios libera~s. desde que 
trabido para comprar utensilios, animaes .e"(i;inns"':tr~u-;---l~s~e;,_:;tr~a~t~a~d~e~q~u~e~s~t~õe~s~d~e~i~n~t~er~e~s~s~e~~ri~v~a~d;"oi;n;~·u~ll~..,.~a~----
mentos aratorios; por isso que sóm.&nte- em p · 1; st na à po e azer, e espbi~ue o governo 
riodos mais espaçados, de oito mezes ou um anuo, lhe mande o sol, .a chuva, o manã, o- alimento, 
é que tem logar a colheita das safras. emfim. · 

---------------~JN~a~A~Il~em~a~n~h!à~n~a~F~r~a~n8a~a~c~o~n~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~or todas as vezes, · que st o avrador em um anno dê m:i medidas a seu alcance a prosperidade da lavoura, 
colheita não tem recursos sufficientes para pagar o desenvolvimento· da industria e do commercio; 

A. 33. TOMO I • . 
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mas não te1. 1 o poder de crear aquillo que não rantir emprezas particulares, dando-lhe, na organi
tem razão t.e existencia. zação ·dos bancos, tal ingerencia, que torna o 

Ernquanw ao projecto que se discute, é minha governo tambem banqueiro, que não deve ser 
opiniiio (JUe clle tem por fim immediató resolver (A.poiados). O governo, representante do Estado, 
as diükulàades de alg·uns fazendeiros quebrados, recebe o dinheiro dos impostos para applical-o ao 
mas ljUe nenhum resultado trará á lavoura em bem geral do paiz em proveito de todos; e si póde, 
geral; e só acarretará prejúizos ao thesouro pu- directa ou indirectamente, favorecer varias. classes 
blico. da sociedade; é só com a condição de não fazer 

Que si!mifica a crea~'ão de estabelecimentos injustiça á nenhuma, tirando-lhe o que lhe per-
~· ... tence para dar a outra que nenhum direito tem. 

de credito que o governo tem de garantir com 1.20 Póde 0 ~overno infiuir direetamente sobre a la-
!llil contos de apol~ces ! 9 Es.tado iem de pagar o voura, creando estradas de terro, rasgando estradas 
bu~o qu:md.o o capital _11M for devidamente retri- de rodagem, construindo pontes, alliviando os im
. Uid?, na forma do proJecto, e n?caso de liquidação, postos, mas sem nun!!a abandona1• 0 seu papel de 
Isto e, no caso de mao negociO, tem tambcm de governo, que é manter a ordem publica, dar 
vender es:;as apolic~s para pagar as obrigações do garantias á lillerdade individual, para que as insti
banco. ~rata-se, pOis, de um banco de papel, isto é, tuições natmaes brotem por si, medrem e produ
nem ma1s nem menos de um absurdo economico. zam todos os seus effdtos. o governo não púde, 

O Sn. BuAnQUE. DE MACEDO: -Concordo mas é nem deve crear nquillo que o paiz não comporta, 
mais ou menos o que está na lei actual. ' e o povo que espera do governo· meios de viver, 

.o Sn. SILVEIRA ~~RTI~s:-Não é 0 que está. na não póde chamar-se povo livre, e o que mais é, não 
lei JlCtunl de que ahas na.o sou apologista e contra a t~l}l direito a liberdade. E' está a minha opi-
qual VüteL O governo não toma nem deve tomar mao. · 
par!e na administração destes bancos intitulados 
agrJColas, de maneira que a boa gestão depende do 
pessonl da administraeão, que deve ser semelhante 
a todas as a~minis~rações de bancos no nosso paiz, 
onde se cuida ma1s de dar emprego e arrumnção 
aos atllhnqos e proteg-idos do que do interesse 
gernl (.o!pozados). Aquillo que a todos pertence não 
p~rtence a ninguem, e disrmtam-se os logares de 
(l!rec.tor com ~ empenho com que se luta pela vida 
(Apo1ados). Nao é o trabalho, a intelligencia a in
dustria que encontra credito nos estabeleci~1entos 
bancari~s: é o favoritismo, a amizade, a política. 
E eu nao presumo que nos intitulados bancos 
agrícolas, do projecto, se mude a norma de procedi
mento até agora seguida. 

9 gue se póde espera~ destas administrãções, 
prme1palm~nte quando nada têm a perder os indiví
duos,. e tudo têm a ganhar, porque lá -estão 
i20 nu) c~ntos~do E~tado, os quaes não pertencem 
aos acctomstas, mas a massa ge~·al dos contl'ibuintes. 
para ficar~m quites com seus credores os lavra~ 
dore-s ?r~umaQos? E' mais um incentivo para que 
a admm1straçao ~~moreça no que lhe cumpre des
e~volver, e os mteressados entibi<'.m na lisca.lisa
çaa, que o seu proprio interesse ex.i"e. 

Quando não fosse senão por tratar-se de um 
b~nco cujo capital é llapel, só por si era sum
~lente para.ser rej_eitado in limil~ semelhante pro
Jecto, que. teD?- amda cpntra. si a absorpção que 
faz dos dinhe1ros dos mterdtctos dos defuntos e 
ausente~, dos orphãos e sobre tudo das caixas 
economicas, que não podem jámais ser converti
dos emJ~trns hypotbecarias, porque constituem no 
que mmta _g~nte não reflecte, divida 1luctuanté do 
Estado, exigivel, a c:tda momento, á vontade dos in
te~essados. Co_mo se póde traduzir o dinheiro das 
cmxas econonuca.s em títulos hypothecarios quando 
o pob-re.conforme as sua~ necessidades tem direito 
d_e exiglr o pagamento Immediato de seus depo
sitas~ Importaria isto a inversão completa de todos 
os prmcipios de sã justiça. 

· A minha ~ inião ois é de ue o ro · ecto não 

O Sr. Buarque de lJiaeedo:-Sr. presi
dente , os princípios ehunciados·11elo meu amigo, _ 
o nobre ministro da fazenda, são tnmbem os meus; 
são princípios liheraes universalmente aceitos por 
todos aquelles que pertencem a esta escola ; mas 
não é razão para que, em certas e determinadas 
eircumstancias, se não deva delles f<lzer excepções. 

Ninguem é mais liberal, senhores, do que o 
Sr. Frere-Orban, que é tido na. Europa pelo mais 
conspícuo e adiantado chefe do liberalismo . 
. Es~e eminente estadista aceita, pelo que se póde 
mferrr de seus at:tos, os princípios que o nobre 
ministt·o da fazenda acaba de enunciar; entretanto 
faz delles excepções exactamente para o c:lSO de 
que se trata, para a fundação de estabelecimentos 
de credito real. 

Sr. presidente, que estes princípios têm· ex.cep
ções, nos o vemos em o nosso pniz, ·quando conee
dem?s garantia de juro ás estradas de ferro, ás 
fabncas centra.es, subvenções á navegação e mui
tos outros auxilias e f;tvores pecuniarios á nossa 
industria fabril e de trnnsportes. · 

Do discurso do nobre ministro· só concluo o se
guJnte:- que o governo niio.pretende absoluta
mente ·realizar qualquer medida tendente á creação 
de estabelecimeutos de credito real, toda vez qué · 
fur necessario subvencionar taes estabelecimentos 
com garantia. de juro, ou por qualquer outro meio. 

É'r_. presidente, sinto dizel-o, divirjo do nobre 
mmistro da fnzenda. Embora seus princípios sejam 
os _meus, e os da. escola liberal, entendo que neste 
pa!z, !l~ o governo teD?- de fazer excepções a esses 
prmcipiOs para reahz:1r melhoramentos desta 
o'rdem, ou não teremos estabelecimentos de credito 
real. (Muitos apoiados. } 
. Attenda.mos, senhores, para as condições do Bra

Zll. Qual e a base sobre que se firma o credito real? 
E' o valor da propriedade agrícola. 

_O ~n. B~TISTA .PEREIRA : -Não. apoiado ; a base 
nao e esta, sao os Instrumentos ammados do traba-

0 SR. BUARQUE DE MACEDO :-QuaÍ é O valor desta 
propriedade no Brazil 'l Esse valor: .• 

v-in tem. 
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O Sn. BuAnQuE DE MAcEDo: .... vem do braço 
escravo. Emquanto o capitalista não tiver a cer
teza de que a terra tem valor no Brazil, jáma~s 
adiantara um real para que se creem estabelect
mentos de credito aos de que trata o projecto. 

Nestas -condições, Sr _ presidente, porque-meios 
poderemos inspirar confiança ao capitalista estran-
treiro? . -
o Confesso ao meu nobre ·amigo que . não encontro 
oulro, a menos l'flle não seja pensa:nt~nto do ~ove.rno 
deixar passar um periodo de lO <,>u :1.5 annos até 
que pela immigração de colonos europeus, ou pela 
importação tlos coolies, pos~amos da f valor. á nossa 
propriedade rural~ . . . 

A não ser assim. como ha de a lavoura obter ca-
pitaes de estabelecimentos desta órdem? . 

Como disse, estou de accôrdo com ·o nobre mi
nistro, mas reconheço a necessidade da excepção. s: Ex. declarou que o governo não se deve consti
tuir banqueiro ; mas eu não aconselhei o COJ!tra
rio. · Cumpre, porém, notar que . entre esse extre
mo e o abandono de tudo, ha um abysmo. 

Quizera saber, senhores, e creio que a camnra 
tambem, si o governo julga que nuda _.m.uis lhe 
cabe fazer ; porque confesso ao nobre mmtstro o 
estabelecimento de credito real e credito aB"ricola, 
é uma· necessidade, não podemos prescindtr delle 
sob pena de vermos fenecer a lavoura. 

Si a lnvoura do sul dispõe de grandes capitaes, 
si um pequeno numero de privilegiados encontru 
dinheiro no Banco do Brazil, aos luvradores do 
norte é difficil alcançai-o ainda mesmo ao juro de 
i8 e 24: o 1 o. (Jfuitos apoiados.) · · 

outro meio para provar necessidades, que entendem 
com a riqueza e progresso da industria do paiz. 

Sinto profundamente, Sr. presidente, achur-me 
em divergencia neste -recinto com o nobre ministro 
da fazenda. Não se trata de questão politica e 
muito menos de confiança; nestu teria o nobre 
ministro o meu voto, e sem restricções ; mas em 
questões desta ordem, peço licença para emittir 
esta c;pinião, tanto mais que estou com o nobre 
presidente do comelho. · 

É elle signatario do projecto que se converteu 
nesla lei de iniciutiva do seuado; e si nuo é o seu 
triucipal autor, é, por sua illustração e compe
tencia, um digno collaborador~ O nobre presidente 
do conselho, assignando esse projecto, fez, como 
eu, excepção a esses princípios, que aceito e com · 
os quaes commungo. 

0 SR. MINISTRO DAFAZENDA:-É.um.argumento_ 
adhominem . 

O Sn. :BuAnQtJE DE 'MACEDO:- Não é. Tratei da 
questão sob o ponto de vista dos principias ; e disse 
que tanto elles comportavam excepções; que o 
nobre presidente do conselho as fazia. Que melhor 
argumento posso invocar em meu favor? 
· Em um paiz rico como a França, e onde o ca

dastro da propried::~de rural é conhecido não se 
instituiu o cr~dito real sem uma garantia de juros 
de 6: 0 /o durante cinco annos. Era uma instituição 
muito conhecida ll3 A1Iem:mha, mas em França 
completamente nova. Porque nós havemos acre-. 
ditnr · que só a iniciativa particular bastará para 
trazer-nos esse beneficio? 

O que eu concluo, Sr. pr~>sidente, do discurso do 
nobre ministro du fazenda, é que o governo está 
resolvido u não dur mais um passo nesta materia; 
ficando á esrera da inicintiV:J purticular, pura orga
nização. no paiz de estabelecimentos de credito 
real e de credito agricola. 

A minl1a opinião é que, neste caso, elles nunca 
se organizarão. 

É preciso attender, senbóres, que hu · alguma 
cousa nutis liberal r~l.ativamente do que ·os noss<?s 
princípios, e é o dever que temos de attender as 
necessidades da patria. Liberal é fundar estabele
cimentos de credito agricola que não favorecem 
sómente a lavoura, mas as pequenas industrias 
(apoiados), ao operaria, no rendeiro, uo_ pobre; 
todos elles irão alli buscar o c::tpital para comprar 
a ma teria prima, os instrumentos do trabalho e <?S 
utensilios, etc. Si condemnarmos os estabelect- - o Sr. Silveira. 'ltlartin.'!J (ministro da fa· 
mentos de credito real e credito agrícola, si nã,o zenda):-Pcdi a palavra, Sr. presidente, para . fazer 
cogitarmos. no auxilio para sua fundação, porque ainda algumas observa~ões em resposta á replica, 
meio poderemos favorecer o proprietario, o ren- que deu-me o nobre deputttdo por Pernumbuco .. 
deiro, uo pobre, mesmo ao rico de qu~ fallou o o credito agrícola tem dou,; fins : i. o fornecer 
nobre ministro, porque todos precisam de recursos dinheiro.barato, a· long-o pr:~zo, 2. o otrerecer garantia 
desta ordem? . a quem fornece dinheiro; porque,porm:liorqueseja 
- Desejaria que meu. paii~achasse nas condições a abundancia do capital, si os capitalistas não têm 
que o meu distincto amigo acabou de expôr; garantius, nenhum dinheiro fornecerão. 
desejaria que da iniciat_iava particular viessem os Ora, é de grunde dificuldade realizar o L • _fim. 
estabelecimentos destu . ordem, e em taes casos Dinheiro barato é cousa muito rara, porque a ba
não havia necessidade de fazer excepoão aos prin- - rateza está na razão da sua abundancia (Apoiados>. . 
cipios liberaes a que me tenho referido; mas u o longo prazo concorre ainda para a barate.za do 
realidade nos mostra que diversas são as nossas dinheiro, porque a demora no pagamento é tambem 
circumstancias; que bem longe estamos ainda de barateza .. A espera se resume em diminuição de 
fazer exp~riencias de ini~diativa purticular desaju- juro. . 
dada em-materiu desta or em. Portanto, estas duas comlições se podem expri-

Si o nobre ministro com razão acreditu que em . mir em geral por baratíssimo, porque dinheiro 
casos de salvação publica é licito violar a lei, por bnrato e longo prazo não querem dizer . outra co usa. 
que neste não podemos fazer excepção aos princi- Quanto á garantia do proprietario prestador, 
pios invocados"! ,..,.,.,,.-fw,..;..-:M,.,-iln~"""'· liffll-:::~~e~l~Ja~d~e~p0e~n~d~e~n:fã~ori.sfió~dfíe~co~n~d'f'i~-e~s~esiliec~ia9e~s~d~olid~e~-~----- ----- - - ----FOHI.Srrrt.=-SII:VEIRA'MxnT" . ve or, e o regtmen CtVI <t propr-1e a e hypothe-
Si a lei fôr impedimento. · cada, mas tambem da administraçãcoda justiça_ 

B M A d"t Vê o nobre deputado, como é difficil x:esolver este 
O Sa. _ UARQUE DE _ACEDO : - cre 1 ? ' aiz, ende tudo 11a:reee desorsa· 

nizado (A:poiados). .. · . 
UM Sn. DEPlJTADO :-Com.a magistratura actual é 

s;· rosas e:s:cepçõesh...-----~~-----
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\0 ~-:MI!'ISTRO DA f_-\.ZEl\'DA :-Sem duvidá; não 
ha regra seni xcepção-

Com a ":1 • nti:r pe~soal tambem não fkn mais 
seguro o ,.., edor_ainda (JU~ seja t:unbem um dos prir~
cipaes n i os para se realizarem essas grandes msti
tuicõe.s. Na Escossin, nn · Suissa e na Allemanha 
taes· êstabclecimcnlos foram de grantle proveito, 
não tanto porque (ll11 si fossem differcntes das 
institniçõ~s dos outros paizes, !!las pelos habites 
de economia, pelo trabalho ass1duo, pela mode
racão das dcspezas daquelias populat.;ões. 

:L\. extensão do credito púde ser f:~voravel ou desfa
voravel a umpaiz,conforme os habiLos e as virtudes 
de sua J)Opulação. O llOVO, que trabalha, que tem 
industria. vence grani.les dilliculdades ; mas o que 
não traln\lha, evive 1n·incipalmente de empregos 
pu!Jlicos, não plide re:;ol ver pequenas difficul
dades; qu;llquer emnaraço é .um -tropeço invcn
ci\•el. 

Não h a parida.dc, como pretende o nobre deputa.do, 
entre garantia. de juro a um "banco e g;Jra.ntia. de 
juro a. e::.tradas de ferro. · 

As estra.das de ferro dão Stlmpre e infallivd
mente interesse, porque quando não àão lucro que 
se rateie pelos acc:ionislas, o dão ao E:;tndo na facili
dade de communica~ões, na barateza do ~ra.nsporie, 
na troca,no commercio, no augmento de r1queza,que 
distribuem por todos os pontos do pa.iz. 

E depois. ::ão bcnéficios que fi.cam, púde-se dizer 
quas1 t<~o eternos como a. nação. 

Mas as socieda.des ba.ncarias são casas de com
mercio, a que o goyerno vai dar uma garantia, 
sem tomar parte nn sua administração. O governo 
é incapaz de~dministrar ca.sas de commercio; e não 
ha ra.zão para que vá subvencionar cmprezas ver
dadeir<~mente individuaes. 

Disse o nobre depntado, que havia mister fazer 
excepcão, no toca.nte ao nosso paiz, nos princípios 
gera.es da sciencia.. 

Mas pergunto eu: d'onde sahe este capit<ll com 
que o governo ha de garantir .as transacções dos 
hancos ~agricola.s, e qae lhes ha.de servir de fundo 
de reserva? • · 

O governo não tem nos seus cofres as ja.ziua.s de 
ouro da Australia e California.. Onde irá elle bus
car i2.0000:0006 para garantir estas opera.cõcs? O 
nobre deputado não o disse.. . · 

O projecto resolve a objecção facilmente: o go
verno 1':1bricará 120 mil contos de apolices, e 
creará pa.ra si mesmo uma dividJ, cujo juro 
ha de pagar, so])recarrega.ndo de impostos o povo 
contribuinte. 

O nosso p;~iz oner:~dissimo augmenta.r;i assim 
enormemente a sua divida. e :;:obreca.rreg:1ri1 o orça
mento com os impostos necessa.rios para pagar-lhe 
os juros. 

1\las com que fim tudo isto? Para f;.worccer a 
lavoura. - · · 

Mas, quem ha r1e pagar este encargo ? A princi
pa.l industria, a lavoura. 

De maneira. que o governo para dar com a es
querda auxilio á lav01ua., arranca da me~ma lavoura 
com a direita. E' um circulo vicioso (Apoiados). 

.. :; - o (. . o 

isso r:á realmente para a hwour~, porque tudo de
pend~ da a.pplicac;iio, c esta. do tino e criterio, da. 
ca la.cidaue d - · · 
din~eiro ba.ra.to, e que. custa pouco a- fabricar, 
sera tenta.tlo a metter-se em cmprezas arriscadas 
e ruinosas. Em conclusão, redunda tudo em 

· ~obrecarrega.r-se de impostos á lavoura, e malba
ratar-se o dinheiro, sem proyeito .algum para a 
mesma lavoura. · 

Neste caso, Sr. presidente, iriformada como 
está a camara pelo relatorio que lhe apresentei, do 
estado precario do thesouro nacional, julgo que 
não é· só erro gravíssimo, que é uma immensa 
cala.mida.de oncrat· mais este po·.-o a titulo de 
favorecer uma. industria. qua.ndo só se favorece aos 

· intlustriaes. • 
O meu voto, portanto, é contra o projecto ; e ares

peito da. lei de Hl75 devo dizer que, até hoje, não 
produziu fruC'to algum, e que si um ou outro in· 
dh•iduo tem pretendido privilegio pm·a organizar 
compa.nbia de conformidade com essa lei, nenhum 
tem offerecit11) a minima garantia ao Esta.U.o, pelo 
que têm sido todos rcpellidos. 
Pa.rece-m~ue a lei de 1875 não surte effeito; po" 

rém, long-e de ser is::.o para nós motivo de ma~oa,dou 
para. bens ao meu pa.iz, por nüo. ver o thesouro 
mettido em empreza, que h::t\'ia de trazer-lhe fa
talmente prejuizo de a.~guns milhares de contos. 

NãQ é novo este facto; o nobre deputado citou 
diversos pa.izes ; citou a. Fra.nça, que subvencionou 
em prezas desta natureza; mas nada. nos disse sobre 
a sua liquidação, e desconhece os prejuizos que 
trouxeram ao thcsouro daquelle paiz. 

O nobre deputado, porém, .tão zeloso, como é, e 
tenho muito prazer em reconhecei-o, pela. fiscalisa
ção dos dinheh·os publicas, pela administra.ção da 
sua pa.tria, e pela economia que se deve fazer dos di
nheiros do Estado, não poderá concorrer com n 
sua iniciativa para mais um grande sacrificid do 
pa.iz, que não encontrará reparação. 

Posto a. votos o projecto é rejeita.do. 
Vem á mesa e é lida a seguinte decla.ração de 

voto. · • 

DECLARAÇÃO. 

Declaramos que votamos, na primeira discussão. 
pelo projecto n. 120, que autorisa.va a cre:1:;ào dé 
ba.ncos territoriaes mediante o am..-: 1io do EstaLlo. 

Sa.la das sessões, :3 de Ja.neiro de :1.879_-Leão 
Velloso.-Gonçalo Bulcão.-A.lmeida Couto.-Ruy 
Bm·bosa.- Je1·onymo Sodré.-Prisco Pamizo.
João José do Jfonte.-D1·. Ildefonso lle Araujo.
F. Sodré.-Be;crra Cavalcante. 

CONC:ORDAT.\.i. 

Entra em :l." discussão o projec:to n. :126 de 
:1.,..77 sobre as concordatas em que não haja ex
pressa renuncia dos direitos contra os co-obrigados 
do fa.llido. 

Acho· que o projecto comagra uma clamorosa 
inju~tiça., uma rev-olta.nte iniquida.de; no emtanto, 
sendo conveniente regular-se a materia á que 
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elle se refere, visto a divergencia existente nas que só depende de livre e espontanea deliberação 
opiniões e nas decisões dos t.ribunaes, não l)Odemos e do accGrdo das parte.s. 
Jlrescindir, me parece, de approval-o nesta :L. a Entro ag-ora na apreciação do projecto·. 
discus=-ão pnra então alterai-o devidamente por Pelo projecto, Sr; presidente, dada a concordata 
occ;1siiio da 2." · e não havendo expressa renuncia de:: direitos dos 

E' questão muito renhida. Sr. })residente, a se- credores do fallido contra os co-obrigados do 
guinte.: outorgada uma concordtJ.ta, os m·edores do mesnio fallido, não fic:1m esses ctedores priYados • 
fallido ficmil ainda, ou não com direito cont.ra os da acção.contra os mesmos co-obrigados pela to ta
co-obrigados do fal.ido, que não tomaram JlartJ na lidado da divida do fallido, salva a deducr,ão pro-
concordata, pela totalidade da divida do fallido~ veniente de effectivos pagamentos. • 

A propria ex-commissão de justiçn ·civil, que -Primeiramente a hypothese, prevista no pt·o-
elaborou o projecto, ora em discussão. reconheceu jecto, de renuncia expressa por parte dO$ credores 
expressamente a divergência a que alludo e decla- de seus- direitos coatra os co-obrigados do fallido 
ron que convinha removet· qualquQt· duvida a pela ro~alidade da divida é gratuita. 
respeito, para o que formulou o projecto, de que Pode-se admittir a hypo these de que alguem 
trato, mas me parece que é elle inadmissível, por- rent:.ncie o seu direito a integral pagamento, mas 
quanto não está de accôrdo com os princípios de tal caso involve de facto singular LiberaliJa<le e 
justiça e com os verdadeiros interesses, que a lei esta, como sacrificio, ou favor, é realmente 
deve acautelar. rara. . , 

Antes de apreciar o projecto, embo:-a perfuncto- Logo, o Jlm unic.o do projecto, porque é o pra-
riamimte. twrque somos aqui -diariamente sorpren- trco, visto ser impraticavel a hypothese de renun
didos e ·;i ultima hora com importantes materí:ts cia de direitos, é o seguinte: dada a concordata, os 
para a discussão e o tempo nos falta absolutamente credores do fallido ficam· com acção .contra os co
para sobre ellns fazermos scrio estudo e reflcctir, obrigados. do mesmo fallido, que não tomnrão parte 
eumpre-me protestar contra os consider:mdos, que na concordata, pela totalid:,de da divida do fallido, 
o precedem e e111 que o fundam, cons1derandos salva deducção proveniente de etrectivos paga-
que na parte relath'a á legisl:~ção são contrapro- mentos. . · 
ducentes ou extr:~nhos ao caso e na parte relativa Isto_ quer dizer: o credor dá ao fallido a concor-
aos factos improcedentes, ou inexactos. data, combina com o fallido e assenta em grande 

o Sn. BAPTISTA PEREillA: _Apoiado. abate o credito e em novas formas e prazos de 
pagamento; logo, IJOrém, no dia seguinte, como já 

O Sn. TAYARES BELFORT:- Entre os conside- tem acontecido, esse mesmo credor vai demandar 
raudos não podem passàr sem reparo, por exemplo, os co-obrigados daquelle; que não tiveram parte 
os seguintes: nlguma na concessão da coucorJ.ata, para que estes 

O art. 422 do Cod. Com., ciLado pela iJlustre lhe paguem a totalidade da divida e assim recebe 
ex-commissão, u que vem ao caso? Por serem o cr~dor, que unicamente deu concordata, dos co
effecrivamente os co-obrig:!ldos do fallido solillaría- obrigados a divida integral e o co-obrigado, q'lle 
mente .responsaveis pelas dividas deste é que pagou ao credor, ficando sub-rogado no direito do 
devem ficar exonerados dessa responsabilidade pelo credor, vai haver do aceitante, fallido e concor
facto de umn novação de corur~to, qual a que se datario, a divida nas ci:mdioões de grandQ abate 
dá pela concordata, quando nesta não ~i verem in-· e demorado pagamento, estipuladas na concordata 
ten"enção. - entre o fallido e o credor, sem que o co-obrigado 

Os arts. 391 e 892 tambem do codigo commer- tivesse tido parte alguma em taes estipulações. 
cial, lembrados pela ex-commisslio nos considc- Isto é iníquo, é contra todos os principies de 
randos, niio se applicam ao caso de concordata, ao justiçn e moralidade. 
contrario snppoem não ter elln havido. O que fica sendo a concordata? 

A conside1·açiio ndduzida pela ex-conunissão de A concordata suppõe prejuízo para os credores, 
que a. noyação prevista e estatuída no art. fJ:38 do no cmtanto nn hypothese em questão ha prejuizo 
codigo conunercial depende da livre vontade e e ás vezes muito grande, não para as portadores de 

· ~wcôrdo· das partes, aõ p~sso que quanto á concor- títulos, que desembnraçadmnente outorgara ui a con
dala o mesmo não acontece, é, me parece_, impro- cordata; mas para os co-obrigados do fnllido, cre
ccdente. dores po:· sua Yez do mesmo fallido, visto a res-

A concordata, é verdade, depende de certas con- ponsabilidatle solidaria em que estão pelos debilos 
diçõcs Jegaes 11ara que possa ter logar: mas para deste uma VtlZ tornada cffectiva essa respon
ser outorgada depende só e unicamente da von- sabilidade, e que não tomaram parte na coucor-
tade dos credores. data .. 

A concordata nãn é proposta pelo r,,Hftlo? A concordatn é incontestavelmente; Sr. presi-
0 art. 842 uo codigo commet·cial não diz: cham3- dente,. segundo mesmo o reconhecem muitos es

dos os credores para deliberarem sobre a. concordata criptores, umn novação de contrato. 
quando o fallido a proponha, ou então fazer-se o o nosso codigo commercial no art. 4:38, L:>. hypo-
cont1·ato de união? these, diz ·expressamente: quando o devedor con-

No art. 85,6 não diz ainda o mesmo codigo que o tr:ie com o credor urna nova obrigação, que 
juiz proporá a de!ib~ração da reunião de. cred~res altera a natureza da primeira, dá-se novação. · 
o pr ifec e ac o, r. pres1 en e, es e qu pe a concor-
apresentado? data ha ::tbnte no credito, desde que o titulo·do 

Logo, si um a concordata e. credito ou já: ve~cido ~m. razo proP.rio, ou vencido 
.... ' ~ ... , "" ' 

livremente, porque póde deixar de propõr c estes 
aceitando livremente, porque podem deixar de 
aceitar. ha na concordata um contrato perfeito, 

. ' 
cordata por outr:l ou outros titulos e com outros ·· 
prazos e formas de pagamento; emfim desd~ que o 
credito é pela concordata alterado, não sómente 
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in quan~itate, mas Jn _ f]ie: loco, conditi9ne t;t nwd?, 
certo da-se alteraça.,:)'na natureza da prnnmra obri-
gação e pois dá-SKnovação. -

Ora, si a no'Y'3ção desonera todos os co-obri
gados, qu~ 1;1.dla não _intervem, como e?-pressa-

e ~ ., -
mercial: si na fianca commercial, que tambem é 
solidarift·, conforme àlli,gposição clara e terminante 
do art. 262 ainda do nosso codigo comniercial, o 
fiador 11ca exonerado da fiança, quando o credor, 
sem o seu consentimento. ou sem lhe ·ter exigido o 

' pagamento, concede ao devedor alg'!!ma prorogação 
e pr -~ , - .- , 

seg-ue-se logicamente que os co-obrigados do fal
lido, não intervindo na concessão da concordata, 
não podem ser mais obrigados pela divida. 

No emtanto o projecto em discussão quer exac-
tamente o contrario. . · 

O que custa, Sr. presidente, convocar 
mesmos meios por que sao o'nvoca os os cre ores 
co-obrigados do fa!lido para tomarem parte na 
concordata? 

Convc>cados, nüo- tem mais razão de ser a exo
neração de sua responsabilidade, porque a novação, 
sendo outorgada a concordata, dá-se com o seu 
consenso;taCILe, ou expresso. 
· Para a concordata, não só é preciso a: maioria dos 
credores, como tambem é indispensavel que esses 
credores representem os f}ous terços dos creditas, 
sujeitos aos _effeitos da concordata. · 

Ora, os creditas ~ão inalteraveis, e pois~ tanto 
faz ue cada credito se· a re resentado or um o 
porta or, como por mUitos, o porta or e os co
obrigados do fallido; quanto ao numero, sim, ha 
augmento, mas esEe augmento é deter:QJ.inado-pela 
presença dos co-obrigados do fallido, é uma ga
rantia contra as concordatas escandalosamente 
concedidas, mórmente quando, quem as concede, 
nada tem a erder or uanto· fazendo favor ao 
fallido concordatario, concedendo-lhe concordata 
nas mais favoraveis condições, embora ·com isso· 
prejudique aos co-obrigados do fallido, que não 
tomaram parte nessa concordata, yai haver dos 
mesmos co-obrigados o pagamento integral da di
vida do fallido. 

~ e ~ 

para então ser devidamente emendado, como o 
caso. pede e o :Jssumpto merece. 

O Sr. Baptista Pereira :-Sr. presidente, 
o illustre deputado que encetou este llebate, ma
nifestou o desejo de ouvir a opinião do governo a 
respeito do projecto que se discute. Acha-se pre
sente o illuslrado Sr. ministro da justiça; e si 
S. Ex. teneion,a tomar p:Jrte no debate, eu descj:lra 
ter a honra de ouvil-ó 3ntes de ex ôr minha 
opinião, pois que parece-me que S. Ex. adepta a 
doutrina deste projecto. _ 

O ~R. LAFAYETTE (ministro da justiça) :_:_Fallarei 
depo:s de V. Ex. . 

O· Sn. ~APTISTA PEnEI~:-:- Sr. pr~sid~n.te, uma 
- . ' 

va-se para emittir posteriormente a sua opinião 
sobre-o projecto que se discut~, I)êço licença á ca
mara para tomar :Jlguns momentos do ~en precioso 
tempo a~m de expôr algumas considerações-contra 
a doutrma deste projecto, fazendo já declaração 
de que acompanho o nobre deputado que encetou 

este debate. Antes, porém, de entrar na analyse 
da economiajuridica do projecto, chamarei a atten
ção da camara para uma circumstancia que me 
~reooim~rt~~- -

· No men coHceito, ~r. presidente, o projecto J?.ãO 

que encerra, e muito menos si attender-se ás cir~ 
cumstancias no meio das quaes foi elle gerado. 

O Sn. FREITAS CouTINHO :-Dos f~ctos que o pre-
cederam. · 

dons intuhos, ou provocar no seio da representa,
ção nacional uma opinião que pudesse influir 
sobre o animo dos juizes pelo prestig-io de tão 
valiosa autoridade, ou fazer uma lei de occasião 
para reger um caso sujeito ao julgamento dos 
tribunaes. 

favoraveis pàra se alterar a legislação; legisla
va-se sob a influencia das paixões do dia e, quando 
estavam irritados os interesses em litigio, c sobre 
tudo um assumpto a respeito do qual nunca houve 
clamor da opinião, e, quando tantas questões ~raves, 
que trazem divergentes jurisconsultos e jmzes, e, 
quan o an s pon os e ou rin ( jurtsp u-

. dencia, que compromettem a segurança dos jul
gados e a tranquillidade das familias, não tem • 
podido merecer do I)Odcr k1gislaLi\•(i a solicita 
attenção que 111ereceram os interesses envolvidos 
nesse pleito, que só por isso ficou celebre. 

O projecto que se discute é frh·olo nos seus mo
tivos e incongruente na sua parte dispositiva. 1<: frí
volo nos seus motivos, porque dá como razão da sua 
~p_resentaç~ uma ~uvidá o_ccorrida no _mo_m_ento; 

o : o 
condemna., eml.Jora moditlcado. 

Sr. presidente, não é qualquer duvida que se 
agite no seio dos tribunaes que determina a ne
cessidade da revisão da legislação ; não é qualquer 
divergencia dos julgados que póde impellir o poder 
leg~slativ~ a alterar o systema geral de sua -legi~-

nistrÔ dajustiça. 
Si na occasião em que este projecto foi offeret-.uo 

ã consideração da camara os tribunaes applica.vam 
s~m firmeza e coherencia preceitos da legislação, 
estabelecendo a duvida e a incerteza das decisões, 
então o remedio seria outro. 
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Perguntarei ao nobre Sr. ministro da justiça: não se appliea o subsidio da legislação extranha, in
seria occasião para que o supremo tribunal des- compatível com elle 'f 
empenhasse o papel importante que lhe attribuiu · A verdade é que o nosso codigo que sahiu das 
a lei de 23 de Setembro de i8i5, commeuendo-Ihe entranhas do codigo portuguez nãQ aceitou a dou
a difficil tarefa de tornar assentos com caracter trin:t franceza, como não t1 aceitou o codigo por
obrigatorio '! Púde,.se porventura alterar-se a legis- tuguez. Por aquell:t legislaç:io, sim, é expresso 
lação só com o fim de acabar com uma duvida que que os cr~dores. de titulo:; de responsabilidade 
rein:t entre os jurisconsultos 7 E si por isso é de solidaria, não obstante a concordata conservam os 
mister uma lei, a -quê fica reduzida a interpreta- seus direitos pel:t totalidade dos seus· direitos 
ção doutrin-aria dos tribunaes '! contra os co-obrigados do fallido-

De momento eu me lembro de alguns :tssumpto:; Ora para se comprehender a sem razão daquelles 
a respeito dos quaes, são divergentes os julgados que sust~ntam essainnov:t:;ão do direito fr;~ncez, 
e que tem perturbado a paz das famílias, verbi e que fazem supremo esforço por implantal-3 na 
gratia, as questões sobre regimen dos. bens na so- nossa legislar:ão, basta considerar o seguinte: para 
ciedadeconjugal, e.osdo reconhecimento dos filhos elles a questão está resolvida pelo:; arts. 391 e 893 
naturaes, questões, que se póde dizer, estão ainda do codigo commercütl; mas uma simples obser
insoluveis e entretanto ainda ninguem se lembrou vação · repelle esta opinião que não tem por si 
de pedir uma ·providencia ao poder legislativo. nem.a"letra. nem o espirtto da lei. 

Pelo que toca particularmente á materia do pro- -A disposição contida nos arts. 391 e 892, re-
jecto eu direi que elle destôa inteiramente dos conhecendo nos credores dP. titulas, solidariamente 
principias nceitos. · . garantidos, o direito de representar-se em todas. 

A commissiio de justica civil partiu de um prin- as massas dos co-obrigados e participar dos divt
cipio falso; resolvendo a questão pela questão dendos., rege a hypothese da ausencia de concor
deu como assentádo que a concer<lata não opéra data; porque ninguem ignora que as massas fal
novação e por isso não liberta aos co-obrigados, que lidas sómente distribuem dividendos, quando não 
nesta não intervieram ; mas o proprio projécto ha concorda-ta e os credores constituem o contrato 
resolve em sentido contrario a duvida que o gerou, de união, entregando a- casa .fallida a um:\ admi
isto é, admitle que a concordata õperc novação nistração por elles nomeada_ Si foi para esta hypo
havendo expressa renuncia dos credores. these que legislaram estes dous a:-tigos, segue-se 

É assento dest:rmatet'ia a disposição do art. 1138 que a doutrina franceza, que cogitou justamente 
do codigo commercial que claramente preceitua- da hypothese da concordata não está é não póde 

·que a novação dexonora todo;; os co-obrigados, que . estar implicitamente contida nestes dous arti~os 
nella não intervem_ E' ou não a concordata uma do codigo. 
verdadeira novaç,iio '! Nem é essa doutrina que melhor se conforma 

A novação não é 011tra cousa mais do que a. com os principias de diraito que dominam a ma
transfórmação de uma obrig-ação por outra, de teria, 
modo tal que a obrigação novada extingue in- A novação é uma instituiç3:o de dirt~ito, cuja 
teiramente a anter·ior. Os jurisconsultos são todos indole é immutavel, qualquer que seja a ordem 
concordes em· definir a novação-mutatis obriga- dos factos jurídicos, ou-elles pertençam á juris-
tiones. Ha um criterio seguro para se conhecer se dicção civil ou á comrnerc:al. . -. 
existe ou não a novação_ Este criterio é a impos- Os elementos constitutivos da novação do con
sibilidade da co-existencia das duas obrigações. trato são sempre os mesmas, quér. o contr:tto seja 
Quando pois re dá a novação a obrigação que se commercial, quér seja clvel. A novação não é outra 
substitue é de orderu a fazer extinguir inteira- causa seniio a mutatio obligationis, é a substituição 
mente a obrirração que .existia. E nem é outra de uma obrigação por outra. É novação civel; a 
cousa a concordata, contrato celebrado entre 0 fal- transaeção que o cretior faz com o seu devedor,. já 
lido e os credores, por virtude do qual não só ha rcmittindo parte d:t divida, já concedendo-lhe 
mudança de obrigação como de titulo. prazo; é essa a essencia dn transacÇão operada pela 

o credor concordata rio. por virtude deste novo -concord:-~ta; o credor desobriga o fallido pelo titulo 
aJ·uste continúa credor do fallido, niio ~elo titulo primitivo, que fica substituído pelo novo titulo 

de concordata. 
· originaria, portm pelo titulo novado a concór· Si, póis, não póde 0 fallido ser accionado pelo 
data. As duas obrigações seriam incompatíveis; titulo primitivo; si existe a incompatibilidade 
ninguem póde ser credor do fallido por um duplo entre :1s· duns obrigações, que não podem coexistir, 
titulo; o primitivo desapparece e transforma-se é indubitavel que a concordata é ·uma verdadeira 
no ormndo d:t concordata, que modifica as relações novação. · 

· jur:dicas anteriormente existentes, crcando um Ha ainda uma.· outra razão que muito influe e 
novo estado de direito. 

Este modo de. Consl.derar a questa-o ·e· verdadei·ro prepondera para esta solução-e é a séguinte: 
·A concordata é o regimen da igualdade para .os 

á luz dos princípios aceitos pela nossa le~islação, credores que nella tomam parte ; na concordata só 
e entre os escriptores francezes, muttos ha, podem concorrer aqueUes credóres que supportam 
que consideram a concordata \Wla verdadeira as chanças adversas, ou participam da . perda. Ora, . 
novação, não obstante a disposição do art.5W q:ue pela doutrina do direito !rancez, a que é inclinado 
veiu de.rimir a controversia, ·uniformisando a JU- 0 nobre Sr. ministro da justiça, dá-se a maior des-
risprudencia. e a: doutrina em França. _ ·" ' 

s importa ores o ireito francez fazem es- concordata. O portador· de titulos de respousabili- . 
forço para transplantar ·para o nosso codigo com- da.de solidaria, póde elle só ditar a lei a todos os 
mercial a disposição do art. 5W daquelle, e até credores, arrastando-os a perdas certas mediante 

-------~pmretendem. que os - nossos tribttnaesc-a==atiQli·iqllteDti-m:anej·ros:s"\dhorllo:oss-co>"l:s.---qq[tureenc:llerllle~brrr-a:amnrc:cmoillmr<oJ1faãllUhiCdl:<or;;aaoo----
como direito eseripto 1 Não admira isso ; quantas pa~so que os outro:; credores são obrigados a con-
-vezes contra di~posição expressa do nosso direito ·tentar-se com a migalha da fallencia, esse credor, 
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de posi~ão ayantajada disputa aos ou1,ros essa miga
-lha e f::iz-se pagar integralmente pelos co-obriga
dos, que forem extranhos á concordata. 
· Qual é a razão por que .um credor que tem ti
tulo privilc~iado fica exclmdo de tomar parte na 
concordaw? Qual é a razão pela qual se toma parte 
na concordata, entende-se que renunciou ao privi
legio? E' para collocnr os credores em circumstan
cias de perfeit3 igualdade; mas esta igualdade 
desapparece desde que se permitte ao portador do 
titulo de responsabilidade solidaria entrar na con
cordata, recebendo deUa o dividendo offcrccido aos 
demais credores, Jll.as resarcindo-se das perdas que 
a concordata· lhe trouxer, recebendo a differença 
dos co-obrigados até solução integral do seu cre
dito. 

O Sr. Lafa-,·ette:(mz·nisti·o dajustica) :-Sr. 
president~, quaesquer que sejam :~s ê.'lusas que 
expliquem o apparecimento nestr:casa do proje
cto, que se discute, essas caustls -'não podem in
fluir para. que a ca.mara dos Srs. deputados deixe 
de prestar essa approvação á doutrina. do mesmo 
projecto, doutrina profundamente juridiea e que 
consultv. gravt!s e importantes interesses do eom
mcrcio. 

Eu poderia analysar cada um dos consi'der:m
dos do parecer da commissão de justiça civil ; mas 
já fui prevenido em grande parte pelo meu illus
tre collega que encetou o debate, e não de~ejo 
alargar ::~s raias desta discussão, que apenas co
meça e deve prolongar-se. 

Eu. declaro á camara com franqueza que um 
grande pezar me acompanha neste debate, uma 
verdadeira adversidade o ter de encontrar as 
minhas armas com as do meu illustre amigo, Sr. mi
nistro da justiça. Parece-me que nestas circum
stancias a sorte do projccto está dccretf,da; teremos 
em breve de ver transplantada para a nossalegislacão 
mais uma enxertia do direito francez . Lameutô-o; 
porque entendo que é um mau precedente que se 
estaiJelece legislar-se nas condições· em que este 
projecto foi concebido; vamos abrir uma fonte de 
abusos, que será fecunda. Todas as questões que 
de ora em diante se a:;titarem no fôro , nas quaes· 
estiverem compromettidos interesses de mónta, 
virão pedit· uma solução ao parlamento, e será 
muüo para lamentv.r que o poder legislativo vá ao 
encontro desses interesses e lhe~ dispense protecção, 
fazendo vingar na legislação doutrinas e principias 
que se resintam das paixões do dia e venham 
reger os c3so• pendentes de julgamento. 

Quando tantas e tiio importantes questões al!i es
t"ão pedindo uma solução, qunndo tão momentosos 
assumptos trazem indecisa ajurísprudencia do paiz· 
qual!-do os tribunaes todos os dias os julgam de mo: 
do discrepante, tornando-se cada vez mais incerta a 
no~sa já tão v~ria jurispru~encla ; quando em n1a
ter1a commercJallla assumptos lla maior gravidade, 
que instam por uma soluç:io, que fixe a verdadeira 
disciplina jurídiCa, não ha razão que justifique a 
providencia constante do projecto. 

Si os grmides interesses do commercio aconse
lham a revisão da legislação nesta parte, então 
faça-se trabalho completo; não -é menos urgente 
resolver a l!lagna questão, que foi objecto de con
tlicto entre· os t1·ibunaes de com.mercio da cõrte e 
PernamlJuco- a nullidade dos actos do fallido, 
nos 4,0 dias anteriores á quebra, isto é, a combina
ção dos arts. 129 § 15 e 828 do codigo commercial 
e bem assim as complicadas questões de graduação 
de creditos entre os credores de domínio. 

Limito-me por emquanto a estas con..sideracões. 

A disposição que se acha eonsagrada no proje· 
cto em discussão é uma consequencia logica, ne
ccssaria da natureza da concordata. 

A concordata é um contrato de natureza pan
ticul:lr celebrado entre o failido e seus credores : 
tem por objecto tão sómen!e dar novo llrazo ao 
devedor e remittir por via de-regra uma parte da 
divida. · 

Antes de tudo cumpre declarar que ella não 
opéra novação. E' este um ponto de direito fóra 
de contestação. 

A renovaçfto só se dá quando ha transformação 
da obrigação ou substituição de credor ou devedo1•. 
A concordata, porém, não acarreta mudança na 
essencia da di'l"ida ; sem embargo della a divida 
subsiste com a mesma natureza; a concessão .de 
maior prazo e a remissão, puros accidentes, não 
importam con:versão da causa, do titulo primitivo 
do direito em nova causa, em novo titulo. Tmnbem 
da concordata não resulta substituição de devedor 
e credores, continuam como crtdores e devedor, 
aque!les que antes o eram. 

O Sn. BAPTISTA PEn.EIRA:-A novação que nasce 
da concordata é objectiva. · 

O SR. LAFAYETTE:- Assim que, Sr. presidente, 
succumbe pela raiz a. argumentação do illustre de
putado pelo Rio de Janeiro, argumentação toda de
duzida des~ proposição-que a concordata importa 
novação. 

~enllores~ a doutrina que se acha escripta no, pro
jecto é a doutrina dos codigos das nações mais 
adiantadas, do codigo francez, do co digo . belga, 
que é um monumento de clareza e bom senso, e 
do da H alia. · ' 

Eu dizia que a concordata é um contrato de na
tureza especial. · 

Como sabeis, senhores, todo o contrato é forma
do pelo concurso de duas vontades, e o contrato 
só obriga aquelles, que deram o concurso de sua 
vontade para elle. A ~oncordata, porém, se afasta 
desta regra; contr;:~to entre o fallido e seus credores 
obriga a todos os credores, ainda aquelles que VO· 
taram contra ella. 

Qual a razão deste .desvio de uma regra fun • 
damental de direito 1 E po_rque a concorda ta é por 
assim dizer um aeto forçado, é um me!o de liqui·· 
dação i não tem o caracter de acto livre, esponta
neo, aa parte dos credores; é um expediente de 
que lançam mão para evitar-G prejuízo, obrigados 
pelo imperio das circumstancias. E 1anto este 
principio é aceito que as remissões feitas pelos pais 
a seus filhos .Wlidos não se representam doações, 
e por consequencia não voltam á collação. 

Sr. ~residente,é esta mais uma das razões porque 
- - · · ra a exonera,..:;ã""o~---"----

. - - c vo o que pretendo 
dar contra o proJecto. Aguardo a palavra autori
sada do Sr. ministro da justiça e terei o maior pra-
zer- se o r ventu ... · 

dos co-obricrados. · 
O nobre deputado pelo Maranhão observou que 

a doul.riua do projecto env~lve uma in:- · 

.opmwcs que eu ten~o ha muito tempo firmadas 
em um estudo consciencioso. 

- os co·o r1_ga os, pois que não_ comparecem 
na fallencia nem tomam parte nella; mas, senhores, 
como podem os co-obrigados comparecer na fal-
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Iencia se não são ainda credores do fallido, porque 
ainda não pagaram a divida que afiançaram? . 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro disse que 
a doutrina do projecto importa desigualdade em 
relação aos credores, isto é, que o credor que tem 
o seu credito garantido com responsabilidade de 
terceiro, .ficando esta responsabilidade salva na 
hypothese da concordata, será sempre facil em 
concedel-a, sem se importar com o prejuízo dos 
mais credores. Creio que é este o argumento do 
nobre deputado. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA:-Só pó de conéorrer para 
a concorda.ta o credor que participa das perdas. 

O Sn. L.~FAYETTE (ministro da justiça) :-0 argu
mento do nobre deputado não calha. Em prim~iro 
logar a garantia da co-responsabilida.de pessoal 
não se acha nas mesmas candições da garantia das 
dividas protegidas por hypotheca, ou por penhor. 
A garantia pessoal é fallivel, a garantia real é em 
regra firme e segura. 

Em ~e~undo Jogar ha uma grande razão em 
favor da aoutrina qu·e sustento. 

E de alta conveniencia. para o commercio; está 
no interesse do Estado que se fucilitem as concor
datas,_porque, sendo ellas um excellente meio de 
liquidação, sulvam o !allido das consequencia.s de 
um desastre e minoram os prejuízos dos credores. 

Si prevalecesse a opinião do nobre deputado, isto . 
é, que a eoncordata importa exoneração dos co-obri· 
gados, a maioria dos credores não a concederia . 

• Na praça do "Rio de Janeiro, por exemplo, nas 
grandes fallencias os maiores credores são os bancos, 
cujos creditas se acham sempre garantidos por duas 
e tres firmas. 

Se vingasse a opinião do nobre deputado, é evi
dente que credores na hypothese figura.da nãõ vo
tariam pela concordata que se traduziria em grave 
prejuízo dos interesses do commercio e do Estado. 

Aventurou ainda o nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro que se tratava de um ponto de interpretação 
jurídica .... 

0 SR. BAPTISTA PEREIRA:-Nem isto? 
O Sn. LAFAYETTE(ministrodajustiça):-.. . e que 

por consequencia era caso do supremo tribunal 
intervir e fixar a intelligencia por assento. 

O nobre deputado não tem razão. Não se trata de 
uma simples· interpretação de direito. O codigo 
coinmercial é omisso a respeito. Não ha nelle 
artigo algum que resolva a questão. · 

O nobre deputado, fallando como juiz ou juris
consulto e .não como legislador, percorreu diver
sos artigos do codigo commercial para a~oiar sua 
opinião. · 

Perdôe-me o nobre deputado que lhe diga, per
deu o seu tempo. Nós somos legisladores, não es
tamos obrigados a pautar as nossas· deliberações 
pelas normas do direito escripto. Podemos innovar, 
revogar, derogar a lei escripta. 

·Mas, como dizia, o nosso direito é omisso e o su- · 
premo tribunal de justiça póde só interpretar, mas 
não póde ~re~r dire!to; pó de ~olve;r duvidas que 

princípios que não tenham base franca na legis-
lação existente. · 
· A h otliese ortanto é de . rovidencia le i a-

txva e nao e interpretação doutrinai, que é a unica 
que o supremo tribunal de justiça póde dar, mas 
com caracter obrigatorio .. 

A. ~.-TOMO I. 

O Sn. B.~PTISTA PEREIRA: -A este argumento 
de V. Ex. responde a commissão. 

O Sn. MINISTRO D.~ JusTIÇA:- Parece-me, pois, 
que a doutrina do projecto é boa, é justa, é razoa-· 
vel, e para provai-o, já invoquei a autoridade dos · 
codigos das nações mais cultas. · 

Sr. presidente, o nobre deputado peio Maranhão 
fez diversas outras considerações que não me !oi 
possível ouvir; deixo~ pois, neste momento de lhe 
dar a conveniente resposta. lias naturalmente o 
discurso do nobre deputado serú. publicado e em 
outra occasião, na discussão deste mesmo projecto, 
terei muito prazer em oceupar-me com as suas 
observações. 

Terminando, pois, direi que o projecto me pa-· 
rece digno de approvação, porque concorrerá para 
melhorar em ponto importante--o nosso direito 
ácerca das fallencias. 

(2!fuito bem; muito bem.) 

Posto a votos o projecto, é approvado para pns
sar á 2.a discussão. 

REFOR:\L~S DE .-\RTIGOS DO CODIGO CRlliUN.\.L. 

Entra em discussão o projecto n. 62 de !877, 
que reform~ o codigo criminal nos artigos que 
trata de damno e sinistro. 

O Sr. Diana :- Sr. presidenté, o artigo do 
projecto que se acha em discussão e acaba de ser 
lido, me pHcce inadmissível. · 

Este artigo altera profundamente a doutrina 
do nosso codigo criminal relati\amente ao crime· 
de damno. 

A illustre commissão que elaborou o parecer, 
concluindo por este projecto de reforma do codigo, 
partiu, a meu ver, de uma noção falsa do damno. 

Eis a peregrina doutrina da illustre ex-commis
são (Lê): 

« Quando a violação da lei produz um mal ex
clusivamente individual, não ha ahi mais do que 
um facto civil, que obriga á indem:õ.isação. Quando, 
porém, da violação resulta um mal publico, o faclo 
entra no domínio do direito criminal, e corres
ponde-lhe uma pena. • 

Esta doutrina, Sr. presidente, nii'o póde ser sus
tentada em face da sciencia pemtl~ nom acha 
consagração em codigo algum. . 

O damno tem sido sempre considerado como um 
crime, guando se reveste de certos caracteres. 

Eu sex que é muito difficil extremar-se com toda 
a precisão o direito criminal do direito civil, que 
têm entre si pontos de affinidade, especialmente 
em relação á mate ria do damno _ . ' 

O damno civil dá logar á acção civil para saiis
fação do prejuízo ; ha, porém, o damno criminal, 
que além do direito á acção civil, dá tambem ao 
o.ffendido o direito ~i acção criminal, para puniç.ão 
do delinquente. . · 

Embora o mal resultante do damrio seja exclusi-
i · · ·s · · 

vezes, de constituir um crime_ 
O exemplo que offerece a. illustrada pommissão 

ara melhor sensibilisar a sua doutrina constitue 
um argumento que prova e m:us. · . . 

• Si um individuo, diz o parecer, destruir ou de
teriorar uma arvore alheia, não causa senão um 
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prejuízo individu~.J, que se v.nnulla pela. justa in· 
demnisação. » 

Prova de mais o argumento, Sr. presidente, 
.porque o crime de furto ttimbem deixada de 
existir como tal, a prevalecer semelhante doutrina.-

Assim, o individuo qae se apropria dos fructos 
de uma ~u·vore allleia contra a vontade de seu 
dono, causa tam!Jem um prejuizo individual, que 
igualmente se annuUa peJa justa indemnisação; e, 
entretanto, a tirada dos fructos de uma arvore 
contra vontade do seu dono constitue o crime· de 
furto. 

A doutrina proclamada pela illustre com missão 
nãc póde, pois, :;er sustentada, nem perante os prin· 
cipios adaptados na leg-islação penal dos povos 
cultos, nem perante o direito r~cional. -

Partindo do principio que o damno é sempre e 
essencialmente civil, a illustrada commh:são, por 
uma incongruencia inexplicavel, apenas admitte o 
crime de damno na hypothese unica de não ter o 
delinqucnte meios para indemnisar o prejuízo. 

Ora, V. Ex., Sr. presiclente, sabe que na consti • 
tuição dos crimes, segundo os princípios do direito 
penal, em nada influem c.s meios de que póde o 
delinquente dispor para a satisfaeão do damno 
resultante do delicto. · 

Além de tudo, não sei como poderá o offendido 
usur clesassombrndamente da acção criminal para 
haver contra o offerrsor a pena estabelecida no 
art. 266 do projecto, desde que essa acção se torna 
dependente dá verificação dos meios de que dispõe 
u delinquente par[' satisfueão do prejuízo causado 
pelo delicto. • 

Segundo a nossa legislação actual, sú póde o 
oft'endido haver do delinquent!! a satisfação do damno 
resultante do crime por meio da acção civil; con
seguintemente, para verificar si o delinquente 
possue QU não bens para índemnisar o prejuízo 
causado, será necessario intentar-se primeiramente 
~ ~cção ~~vil, liquidando-se por_ meio della o pre
Jmzo. :Nao lla para essa hquulacao outro meio 
regular em direito. · 

Portanto a acção criminal fica completamente 
dependente da aeção civil, e .sem a decisão defini. 
tiva e irrevogavel desta não poderá ter loO'ar 
~quella. - . o 

Invertem-se, assim, completmí1ente os mais or
thodoxos preceitos de direito, e sacrificam-se le· 
gitimos interesses, que aliás devem ter~ para a 
sua defesa e reparação, meios promptos e efficazes. 
Que a acção civil possa ter curialmente o seu 
fundamento na decisã~ da causa criminal, com
pr~h~nde-se~ Sr. presidente ; mas tornar a acção 
cr1mmal dependente da senten\!a :ttroferida na 
acção civil, é sem duvida alguma collocar o ofi'en
dido n'urna posição precaria,- e obrigai-o, de certo 
modo; pelas delongas e despezas do processo, a 
abrir mão do meio que a lei lhe confere para 
conseguir a punição do delinquente. Effectiva
mente, si o damno só toma caracter de crime, 
quand~ 9 offe;ns~r J?-âO tem meios para indemnisar 
o _pre~u1.zo, e md1spensavel que o offendido faça 
p~1me1ramente çer~o, l?e~a com~etel!te acç.ão c}vil, 

o quantum desta, ailm de >crificar si os meios de 
que dispõe o delinquente são ou não bastantes 

a.ra. said ·.:-
&i. não dispüé de meios, ou si estes não hasta.m 

reatt~a-sc então a condição exigidn pelo projecto; 
mamfesta-sc o dnmnn romo crime; e o offcndido, 

que do réo não pôde haver sequer ns custas da 
causa, depois de tantos incommotlos e delonn-as 
inherentes ás ncções civis, ha de ainda mover contra 
ellc .a acção criminal pant sujeital-o á punição! 

So quem dispuzer de amplos meios de fortuna 
e de muita tenacidade poderá affrontar tamanhas 
difficnldades ; e nn maioria dos casos, a posição do 
offen:dido será mil vezes peior do que a do delin
quente. 

V. Ex. sabe que a accão penal, vor sua natureza 
deve ser facil e promptâ; e desde que, em virtude 
da doutrina deste art. 266, o crime de damno só 
póde existir quando concorre a circumstancia da 
falta de meios por parte do . delinquente, a ac~ão 
que o offendido tem contra o criminoso só muito 
tardiamente poderá ser exercitada. 

Sr. presidente, a il1ustre ex-commissão, para ser 
logica, devêra concluir puni e simplesmente pela 
suppressão do art. 266 do codigo criminal. Desde 
que elln não admitte o damnô como um crime e 
upenas c~mo _a !esão d~ um direito, dando logar a 
uma acçao CiVIl, devm coherentemeute pedir a 
suppressão do citado artigo e não admittir o crime 
de damno só pela simples circumstancia de não ter 
o delinqnente meios para satisfazer o prejuizo. 

Pelo que ficn exposto vê V. Ex., Sr. presidente, 
que, tendo o offeusor de liquidar pe\a acção civil o 
prejuízo que lhe foi causado, e depois ·intentar a 
acção criminal, no caso de não ter o delinquente 
meios para satisfazer a importancia liquidada, a 
prisão do delinquente, por virtude de sentenca 
condemnatoria, ~e~á antes devid!l á-falta de pagã
menta de uma diVIda, do que a repressão de um 
crime commettido. 

Neste caso, -póde-se dizer que se terá renovado 
a prisão por dividas, porque, desde que uma 
sentença, em. cnusa civil, tem julgado o autor do 
damno obrigado a satisfazer uma certa importan
cia equivalente ao prejuízo, elle se torna verda· 
deiramente devedoi· daquella im portancia,. e vai 
para a cadêa porque não pode pagal-n. 

Sr. presidente, não me parece muito conforme 
com ós principias do direito penal a profunda modi
ficação que o projecto pretende Ol_)erar no art.· 266 
do nosso codigo criminnl ; modtficação esta que 
im_{lorta virtualmente uma suppressão do mesmo 
art1go. 

O damno, quando acompanhado da fra.udc, do 
desejo de prejudicar~ é verdadeiramente um crime, 
porque denota wn certo gráo de perversidade no 
agente. _ 

O damno, que não constitue crime, póde, como 
observa a lllustrada commissão, ser muitas vezes o· 
resultado da má fé : por exemplo, nos contratos, 
quando uma das partes falta dolosamente ao que ·se 
havin obrigado, a lei só concede á parte lesada o 
direito de -haver os prej uizos e damnos resultantes 
do não cumprimento da obrigação. 

Mas porque razão, neste caso, não tem logar a 
acção penar contra aquelle que violou o contrato? 
E' porque a lesão de direito não tem tamanho al· 
cance, e não produz tão. graves consequencias em 
rela ão á sociedade como nos mesmo as 
que o damno reveste o caracter de crime. O êon
trato é um acto _ voluntario : formalisa-se pelo 
mutuo consentim~nto ~as partes .. Aqu.elle que faz 

' . 
grandes prejuízos, deve ser cauteloso, e celebrai-o 
com pessoa que por si ou por outrem, garanta a 
fiel execução do contrato, ~ 
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Neste caso, como judiciosamente observa · Or-~ seu dono, é indispensavel dar-se a deslocação do 
tolan, o individuo tem em suas mãos os meios de objecto para que tenha Jogar o crime de furto. 
prevenir, de impedir a lesão. :Mas, quando a lesão Os immoveis não são susceptíveis de desloca-
-de direito póde ter Jogar, a despeito da cautela e ção. 
previdencia do homem, que, confiado na garantia Entendo q~e a disposição do art. 267 deve ser-
social, espera ver a sua propriedade respeitada por ma_ntida em sua integridade, a suppressão proposta _ 
terceiros, em taes casos, Sr. presidente, o damno pela commissão não tem fundamento algum. 
é crime e·deve ser punido. · V. Ex. snbe que um marco, uma pedra tosca 

A ultima parte do _art. 266 do projccto estabc- crnvnda para distinguir e separar as divis:~s de um 
Ieee o seguinte:- Sendo o damno entre vizinhos predio não tem por si quasi valor algum_ PortantQ 
-<>u contra o mesmo individuo mais de uma -Yez o proprietario do predio, que o tem demarcado, 
será considerada aggravante esta circumstancia. fica sem garantia cfficn protegido tão sómente pelo 

Ora, Sr. presidente, não sei porque razão ha de art. 266 do projecto n. 62. · 
eonsiderar-se como circumstanci3 :lggravante o Si o individuo destruir ou d:mmificar os marcos, 
facto de ter o damno log.ar entre pessoas da vizi- ficará, · em vista do referido artigo, isento da 
nhança. pena, desde que pagar a pequena e insignifican,te 

O damno prnticado contra o mesmo individuo importancia desse marco. Mas o marco não é sim
mais de uma vez constitue uma, circumstancia plesmente uma pedra tosca, representa - para o 
aggravante, mas isto já está previsto no art. :16 § 3. o proptietario do predio o valôr da demarcação do 
<lo cocligo criminal, que considera a reincidencia seu terreno, demarcação que não se faz sem dis
camo circumstancia aggravante, portanto, é ociosa pendia . 

. -esta disposição do projecto. · Já vê, portanto, V. Ex. queosobjectos que servem 
Não me é possível apreciar, Sr . presidente, devi- para distinguir . as i:livisas dos predios tem para 

damente a nova doutrina creada pela commissão o proprietario um valõr muito mais elevado do 
no art. 266-do projecto sem entrar em outras qu~ aqlielles que representam por si esses mesmos 
apreciações relativas á materia que faz objecto do obJectos. 
parecer. . . · . _ . . . . Orn, ninguem dirá que o facto de arrancar 
A~ passo que a ex-comuussao. de J.u~ttça CIVIl marcos para confandir as divisas, não- seja um 

modificou I?rofun~m~ente a d~SP?Stçao do art. facto :;Tavissimo, attendendo ás consequencias que 
266 do - codtgo c~muna~, suppr1mm · o art.- 267. quasi semJ>re delle resultam, e á má fé de um vi· 
Mas com. que razao? Ets o que, a respeito, se zinho em rela(:ão a outro. Portanto, entendo que 
acha escnpto no parecer. _ em taes casos a pena deve ser mantida tal quul se 

• No art. 267 pune (o codigo) a destruição de acha estabelecida no art. 267 do codigo criminal. 
cous~s que serv~m a distinguir o~ _limites dos . Acrescenta a ·commissão (le1ato) :- , Quanto· 
predws com 20 dtas a ~ mezes de prts.ao e multa ; ao art. 267 entende a commissão que, l'illquanto 
havendo apropriação do terreno alhew, as penas . não for reformada a nossa leg;islação na 11arte que 
do iurto. · . . .· rege a propriedade territorial, niio é racional pu- . 

-Entretant9,o ind~vtduo que, por esbulho, se apos~a nir como crime factos .licitas e_-permittid-os pela 
de um pred10 alhew,. e o retem longos annos, nao lei civil, como remedios possessorios.• 
commette. ~urto · • . . "Parece-me que a destraição ou deterioração de 

A comm1ssão labo~a ~m uma ver~adeira confu- objectos que serYem a distinguir limites de pre
são nes~a sua npreCiaçao da mater1a do art. 267. di os, nunca foi um remedio possesso rio. A lei civil 
Este ~rt1go estabelece em sua :1. a 1~arte, uma pe~a não permüte como remedio possesso rio que um 
espectal pa~a aquelles que. destrmr~n~ ou _damm- vizinho des.trúa ou damnifique os objectos que 
ficarem objectos que serv1rem a dtstm~mr e se- convem para deslindar o seu predio do de seu vi
parar os limites do~ predios, e,. em sua segunda sinho. 
parte, torna ext.e~stvas as p~nas ~o fu}'tO ao caso É certo que a ordent~ção Ii\·ro 4. o, titulo 58, § 2. o 
de ser .a destrt?-Içao ou dammficuç: o fet~a para se permitte que. o esbulhado JlOssa desforçar-se logo; 
apropriar o dehnquente do ~erre~o alh~IO · mas não é possível confundir-se este desforço com 

· Vê-se, port:~nto, '}Ue o codtgo_nao applrca as pe~as 0 facto de que t~ata o art. 2~7 do codig:o ~riminal. 
do fur_to atluelle que se aproprta do ter_reno alheio, Por consequen-cw, não podm a conmussao, com o 
m~s SlJl?. aquelle. ql?-e de~troe Ot?- 4amntfica cou~as fundamento de que a I.ei ciYil permitte como re
que s~rvel:D a d1stmgmr . _os hmttes dos pr_eJ10s medios possessorios certos actos, deixar sem pena
eom .o 1lltU!to de se apropriar do terreno alhe10. É !idade actos muito distinctos, e que têm todos os 
esta mtençao fraudulenta que faz aggravar a pena- característicos de criminalidade. 
lidade estabelecida na :1." parte do referido artigo. Eu entendo que 0 projecto deve voltar á com-

A pena exacer~a-se e_!ll tal cuso, porque~ a~ém do missão de justiça criminal para reconsider:~l-o, e 
damno, houve a mtençao dolosa da apropr1açao. · fazer sobre elle . um estudo mais detido, e elabo-

0 art. 267 do codi~o não cogitou do facto de rando um trabalho mais conforme com o systema 
apropriação, e sim da mtencionalidade do agente. do nosso codigo criminal e os princípios do direito 
A paridade invocada no parecer é, pois, im- penal. Rec?nheço que a . illustrada commissão, 
procedente. . · t~ndo ai>r.ectado quatro projectos apresentad~~ em 

Sem duvid _ · · . ' t • ~~ec!Gle&o:h,-----
apodera de um pre io por esbulho não commette qll:e se dtscute, refundd-os~ _dan~o,:llles ma~or am-
furto, porque, como V. Ex. sabe, o crime de furto p~I~ude. Form!Jlou nov:as disp~stço~s relativas ao 
sé póde ter Jogar so1>re bens moveis ou semoven- smistro:, en1; cmco artigos, dtspos1ções estas que 

--------~tes.--e--n'ão-so - - m supprn uma lacuna muno senstvel em nossa 
-Desde que o furto eon;iste na tirada de cousá legislação criminal. 

alheia para si ou para ou\ro contra a vontade de Todavia, estes artigos devem ser C<?rrigid<>s, n:t~ 
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só em sua parte dispositiva como eril sua parte \ resulta! mutilação ou destrui_ção de al~u!ll membro 
comminativa. ~~ . ou orgao dotado de um movtmento dtstmcto. etc .• ·· 

E' assim que a illustre commissão, com o fun-- ~penas-de prisão com trabalho 11or i a 6 annos e 
damento de manter a harmonia systematica do multa correspondente á metade do tempo." 11 

nosso codigo, _procurou consignar os di versos casos O art. 203 diz:- c A mesma pena se imporá no 
de sinistro o mais synteticamente possível. Eu caso em que houyer ou resultar inhabilitação de 
sei. que as leis criminaes não podem nem devem membro ou orgão, sem que comtudo fique des· 
ser casuísticas, mas devem ser claras e precisas truido. " 
para evitarem toda a confusão. O art. 204:: • Quando do ferimento resultar de-

A disposição do art. 274 (e) do p1;ojecto sobre formidade, penas-de prisão com trabalho por um 
destruição de colheitas e .mantimentos, propagação a seis annos e multa correspondente á metade do 
de molestia. dos animaes ou plantas, etc., é por tempo. • 
demais obscura e vaga, e, em sua ~pplicação pratica, O art. 205: • Quando do ferimento resultar 
trará graves . inconvenientes. Cumpre delinir com grave incommodo de saúde ou inhabilitação de 
mais precisão os factos especialíssimos compre- serviço por mais de um mez, penas-de prisão com 
hendidos nesse artigo. Além disso, a penalidade trabalho por i a 8 ahnos e multa na conformi-
cstabelecida nos diversos artigos do projecto não dade acima dita. • · 
está subordinado a regra alguma, e não guarda a Ora, segundo o projecto, no caso de ferimento 

·deYida propor~-ão. . do art. 205 do codigo .. por exemplo; as penas do 
Para. accumulação de penas no caso do art. 27~ sinistro qualifi_cado serão de i2 aunos de prisão 

(c) tinha a ex-commissão um simile no codigo com trabalho, e multa correspondente a dons 
criminal, para guardar a l1armonia do systema por annos. -
ella adaptado na comminação das penas, Agora veja V. Ex. o que dispõe o projecto na ui-

O codi..,.o, quando trata do crime de roubo, esta- tima parte do art. 27~( c)« Quando do sinistro re
belece algumas hypotheses, como a de haver-se sultar morte, será punido o sinistro com as penas 
praticado homicídio pára a verificação do roubo do art. :l.9li, do codigo criminal. » 
ou no .acto deUe, a .. ~e ferim~I~to ~e que resu_lta o Sn. PRESIDEXTE:-Previno ao nobre deputado 
deformi~ade 011; aleiJ:;tO, mhabihtaç~o de serviço que 0 que está em discussão é o art. 266 . 
po~ mais de. trmta__ dws ou graYe mcommodo de · 0 Sn DIA.NA. ._ Como pretendo requerer que 0 saude. O projecto na o mantC\'e, em casos analogos, . · i ·. · - d · · · · 1 
a gradação estabelecida pelo codigo na accumula- proJe<?tO vo te .~ commissao e.)~Stiça cri~lln_!l ~ 
ção das penas, quando 0 roubo é acompanhado de entrei, Sr. Qre:::.Id_ente, nestas h.,~Iras apre~Iaçue:s 
morte ou ferimentos sobre o~ mais a~ttgos para fazer resal_tar a mcon-

. . · ,. . . . _ . gruenCia. do projecto em sua generalidade, e fun-
E ?SSim que o ~rt. 2,4 (a) _do projecto. d1spoe o damentar assim o requerimento que pretendo en· 

segumte: « Destruir ou deteriOrar um objecto pro- viar á mesa. ~ 
prio o~ alheio causando risco a p_e~soas ainda que Quando do sinistro resultar morte, será o sinis
llles nao resulte mal: penas de pti:sao com traba!ho tro punido com as penas do art. 29~ do codigo cri
po~· 4 mezes a_ um a~no, e _multa de 20. 0 {o, SI o minai; isto é, 1.0 annos de prisão com trabalho! 
obJecto _detenorado for alh~IO:.?' Agora veja V. Ex. No caso de morte, pena menor do que no caso de 
como a 1llustrada ex-commissao _afastou-se do sys- ferimento ou ofiensas physicas l 
tefi!.a adaptado pel_o nosso codigo, quebrando a Estas considerações que ligeiramente adduzo, 
uUJda~e e harmoma qu_e se ~~vem manter, apezar . sem entrar no exame detido e aprofundado do pro
da Yar1edade de suas d1spos1~o~s: .. jecto, por se achar sómente em discussão o pri· 

« -A-rt 2J4 ql). Quap.do o sm1stro for caus_a~o meiro artigo, servem apenas para mostrar quão 
por mcendw, mundaçuo, etc.,- pena de pnsuo deficiente e diS'laratado é o mesmo ~rojecto em 
co"!» trabalho. por :1. a_8 ~nnos e. multa de 20 ->lo do algumas de suas' disposir.;ões, e a necessidade que 
obJe~to det~rwrad~, st f~r. ai h elO. » . ha de voltar clle ú commissão . 
. At!lua mms : • SI do sm1s!ro 1:esultar mal phy- Requeiro, pois, que o projecto volte á commissão 

s1co ~~s 11essoas accumular-se-ha_ as pen_:~~ do mesm~.. de justiM criminal para que, reconsiderando a 
metade das penas do respectivo crnne de feri- matería; elabore um novo projecto de reforma do 
mento~ ~ · 11 codigo criminal, mais conforme com o systema 

Parece, Sr. presidente, que o Dccrescimo ua me- geral neste adoptado, e com os principios do direito 
tadc das penas estabelecidasJ1ara o crime de feri- penal. • 
mel!to, não dá a j_usta medi a_ da pena que deve 0 Sn MELLO Fn\Nco ·-O Sr ministro dajustica. 
ser Imposta ao dehnquente e na o guarda a propor- . · ub ~ · · · - • 
cão que o legislador manteve quando tratou do vm apresentar s stltuttvo. 
érime de roubo acompanhado de ferimento ou de Vem á mesa o seguinte 
morte. Além disto, não é essl} systema de impo-
sição de pena cohercnte comsigo mes:mo ; ~ incon- Requerimento. 
gruente ·e absurdo, como passarei a mostrar~ 

« Quando do sinistro não resultar mal algum 
ás pe!'!'Oas a pena é, na hypolhese do art. 27~ (b), 
de i a 8 annos de prisão com trabalho ; quando 
resultar de sinistro mal lln·sic ;J : 

ferimentos? • 

esta e ect a accumular-se-ha metade das penas do 
r~spectivo crime de ferimento. ~ 
-ora, quaes suo as penas estabelecidas pelo codigo 

eliminai nes dive _ ", < , • 

O art. 202 do codigo diz :- ([Si houver de 
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Malheiros, Souza Andrade, Pompeu, ?ltarianno da 
Silva Monte, Aragão, Souza Carvalho, João Bri
gido,'Manoel Carlos, Martinho C~mpos, Eseeridião, 
Mace :lo, Barros Pimentel e Moreira Brandao. · 

Não havendo numero para se poder votar o re
querimento, fica este prejudicado e continúa a 
discussão do projecto. 

Fica adiada pela hora. 
O Sn. PRESIDE:t'."TE deu para ordem do dia ~ : 
Apresentação de requerimentos, indica'çõe10 e 

projectos. 
Levanta-se a sessão ás 3 horas e 50 minutos 

da tarde. 

Acta d~ dia 4 de ..Taneiro de 187'8. 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO DE ALMEIDA 
(L o vice-presidente). 

côrte, e matricular·s~ no 3. 0 - A' commissão de 
instrueção publica. 

De Alberto Moreira da Costa Lima, pedindo 
fazer exame do 2.0 anno e matricular-se no 3. o 
medico da cõrte.-A' commissão de instrucção 
publica. 

Uma rectificação do Sr. Buarque de _ Macedo, a 
qual vai a imprimir e é do teor seguinte : 

RECTIFICAÇÃO. 

No L o discurso proferido pelo nobre ministro 
da fazenda, na sessão de hontem e publicado no 
Dia~io 01/ieial de hoje; lêm-se as seguintes pala-
vras: , 

« Trata-se, pois, de um banco de papel, isto é, 
nem mais,nem menos de um absurdo economico ... 

« O Sr. Buarque de Macedo:-Concordo, mas. é 
mais ou menos o que está na lei actual. , 

A'sH horas da manhã feita a chamada acham-se 
presentes os Srs. Frederico de Almeida, Antonio de 
Siqueira, Alves de Araujcr, Horta de Araujo, Hy
gino Silva, José Caetano, Almeida Couto, Viriato 
de Medeiros, Prisco Paraizo, :Seraphico, Manoel 
Carlos, Mello e Alvim, Galdino, Tavares Belfórt, 
Corrêa Rabello, Manoel de Magalhães, Barros Pi
mentel, França Carvalho, Fidelis Botelho, Rodri
gues Junior, Paula Pessôa, Esperidiã_o, Espindola, 
Ribeiro de Menezes, Liberato Barroso, Sergio de 
Castro, Costa Ribeiro, Mariano da Silva, Pompeu, 
Mello Franco, Ildefonso de Araujo, Bulcão, Leão 
Velloso, Ignacio Martins, Souza Andrade, Bu
lhões, João Brigido, Luiz Filippe, Baptista Pe
reira, Segismundo, Macedo, Martinho Campos, 
Bezerra Cavalcante e Camargo. 

Não ouvi as expressões -«nem mais, nem menos 
de um absurdo economico, -que provavelmente 
fornm proferidas pelo nobre ministro. Se ouvisse, 
diverso seria. o meu aparte, pois considero que 
nem na lei n. 2687, de6 de Setembro de :1.875, nem 
no projecto n. :l20, de :l877~ ha absurdo economico: 
nunca foi absurdo economico subvencionar bancos 

· de credito real com garantias · do minimo de ju
ros. Entendi que o_nobre ministro, quando deno
minou os bancos assim subvencionados de bancos 
de papel, referia-se ao facto de ser a sua principal 
finnça ou garantia ns apolices da divida publica 
depositadas; com as quaes ter-se-hia de perfazer 
dividendos e amortizar as letr::.s hypothecarias, no 
caso de deficiencia ou carencia dos proprios recur-
sos desses estabelecimentos. · 

Compareceram depois da chamada os Srs. Felicio 
dos Santos, Sinvnl, Andrade Pinto, Franklin Doria, 
Monte, Pedro Luiz, Buai·que de Macedo, Theodo
miro, Francisco Sodré, Tavares de Mello, Ruy 
Barbosa, Barão de Villa Bella~ Zama, Fernando 
Osorio, Silveira de Souza e José Mariano. 

Faltaram com participnção os Srs. Affonso Celso, 
Barão da Estancia, Cesario Alvim, Carlos Affonso, 
Dantas, Fabio Reis, Franco de Sú, Joaquim Serra, 
Silveira Martins, Theodo!·eto Souto, Malheiros, 

· Lafayetle c Jeronimo Sodré; e sem ella os Srs. 
Moreira Br:mdão, Almeida Barboza, Aureliano 
Magalhães, . A7.ambuja Meirelles, Beltrão, Barros · 
Pimentel, Bezerra de Menezes, Candido de Oliveira, 
Couto Magalhães, Diana, Epaminondas de Mello, 
Freitas, Frederico Rego, Freitas Coutinho, Flores, 
Florencio de Abreu, Lima Duarte, Manoel Eilsta
quio, Marcolino Moura, José Basson, Affonso Pe
na, Joaquim Breves, Souto, Souza Lima, Souza 
Carvalho, Theophilo Ottoni, Visconde de Prados, 
Lourenço de Albuquerque, Meira de Vasconcellos, 
Manoel Pedro, Aragão e Mello, 

Não havendo numero, e sendo meio dia, o Sr. pre-
sidente declara não haver sessão. -

O Sr. 2.0 secretario, servindo de L 0 , dá conta do 
serruinte 

EXPEDIE~i'TE. , 

Requerimentos : 
De Albino ~loreira da Costa Lima Junior, pe

dindo para prestar exame do 2.0 anno medico da 

Camara dos deputados em4deJaneirodei879.~ 
Bua1·que de Macedo. 

E' lido e·vai a imprimir o seguinte 

P.UlECER. 

A 2. n commissão de inquerito, tendo examinado 
as actas das eleições primarias esecundarias da 
província de S. Paulo, dividida em 5~ collegios e 
H:2 parochias, reconheceu que nella o processo 
eleitoral correu regularmente, excepto nas paro
chias e collegios que passa a mencionar ; cum
prindo acrescentar gue na parochia de Santo 
Antonio do Pinhnl, hoJe extincta por lei provincial, 
não houve eleição. 

Houve duplicatns, tanto na eleição primaria 
como na secundaria, em Brotas, Franca e Lençóes : 
sómente na eleição primaria em Mogy-merim; 
sómente na eleição secundaria em Jacareby. 

Foram feitas as eleições primarias depois de 
adiadas pelas mesas parochü:cs, eleitas no dia 2 de 
Agosto, em Arêas, Guaratinguel.á, Itapetininga, 
S. João Baptista do Rio Verde e Espirito Santo do 
Espinhal. 

A duplicata de Mogy-merim teve J?Or pretexto ó 
comparecimento do Lo juiz de paz, eleitores eimme-
diatos n · ~ sto, :ís U horas maisHOti'IU1:---- -
menos da manhã, além de outras de mini ma im-
portancia e improcedentes. A futilidade dos mo-
tivos é a condemnação de semelhante alvitre, que 

m teve o apoio dos eo-rehgtonar1os do Iogar, 
po~quanto á eleição legal na matriz presidida pelo 
JUlZ de paz competente, concorreram conserva-
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dores e liberaes, elegendo estes o terço e imme- livro respectivo, do qual ex.trahe integra.lmen te as 
diatos, :~quelles os dous terços do eleitorado. A· outras. -
duplicata effectuou-se na igreja do Carmo, depois A verdadeira eleição teve logar na igreja do 
de organizada a mesa na igreja matriz ; tendo sido Rosario por força m:~ior, desordem, acompa
chamndo para a formação dn respectiva mesa um nli3da de um tiro que feriu gravemente a um 
juiz de paz da Penha de 1\Iogy-merim. cidadão, promovida pelos autores da duplicata 

No eollegio votaram em separado os eleitores da para. impedir a entrada da mesa legitima no dia 5. 
duplicata ; e tambem os da pnrochia do Espírito Na eldção secundaria o collegio presidido pelo 
Santo do Pinhal, onde a eleição primaria, adiada L o juiz de paz reuniu-se na matriz, votando · 
pela mesa primitiva para o dia i6 de Agosto, foi nelle os eleitores l~gitimos da Franca e o terr-a dos 
rcalizaua a 5, 11residindo a formação da nova mesa de Macahubas. • 
o 4. o juiz de paz de S. João da Boa Vista. O collegio presidido pelo 2. o juiz de paz reuniu-

Não tendo havido n i6 de Agosto a eleição adinda, se na c~sa da camara, e ahi votaram os eleitores 
pitrece á commissão improcedente a arguição con- da duplicata, e os de Snnta Rita do Paraizo, Carmo 
tra esta eleição. e os dous terços de :Macalmbns. · · 

Em Brotas, formnda a mesa. com as devidas Do estudo dns respectivas actas e documentos, 
formalidades no dia 2 de Agosto, foi feita a i. a a commissão reconheceu a legitimidade das · elei
clwmnda no dia 5 sem inciuente algum; finda esta, ções presididas pelo :1." juiz de paz da Francn, 
dous mesa rios pretenderam que fossem chamados tnnto mais que o 2. o juiz de paz, te'l'ldo sido no- 
a votnr promiscuamente HS individuas providos meado agente do correio antes da eleição prima
em .i8i6 pelo juiz de direito, ao que se oppuzeram ria, e lw.Yendo entrado em ex:ercicio antes da 
alguns cidadãos,. os quaes apresentaram um eleição secundaria, tornára-se m::mifestamente in
requerimento ponderando que a respectiva cer- compatível, sobretudo não tendo njudante. 
tidão do provimento não era mais do que uma. Em Lençóes, a eleição primaria pre·sidida pélo 
lista de nomes, sem à necessaria declaração de idade, :1.. o juiz de paz foi feita· na casa Jlarticular de um 
residencia,. estado e mais requisitos da lei ; e que cidadão, por ser-lhe impedida a entrada na matriz, 
já a camara. dos deputados na legjslatura passada, onde o ~-o juiz de paz organizava. outra mesa, 
por votnção nominal havia desconhecido a legiti- sem um só eleitor e apenas com quatro imme
midade do . mesmo provimento, pelo que devitim diatos, que elegeram os mesarios e substitutos, 
votar em separado. bem como o presidente e substitutos, sendo um 

A mesa deferiu este requerimento e passando a dos mesarios inelegível., conforme prova o doeu-
fazer a chamada daquelles us· cidadãos, e retiran- menta n. ~3. · 
do-se os dons referidos . mesarios que nesse acto- O co11egio presidido pelo ! , o juiz de paz fone
foram substituídos na. fórma da lei, recebeu em cionou tambem em casa particular em consequen
separado as cedulas de quatro que compareceram. cia de conflictos que se deram na casa da camara, 

Os dous niesarios que se retiraram fizeram um onde um juiz 'de paz de Santa Barbara do Rio 
protesto contra a separação de taes votos e foram Pardo, parochia do collegio de Lençóes, presidia a 
organizar outr<~ mesa no corpo da ig!eja, c~mside- um segundo collegio composto dos eleitores desta 
rando o.; outros tres mesarios _como 1mped1dos i. e parochia e dos da duplicata. 
votando os dous um no outro para presidente e e e- A commissão considera nullas ambas as eleições 
gendo os mesarios. primarias e secundarias, excepto a primaria de 

Ainda quando não fosse manifestamente impro- Santa Barbara do Rio Pardo, pelas irregularidades 
cedente o motivo para estn duplicata, bastaria a ir- _que as affectam. . 
regularidade substancial da organiznção da mesa, Em Jacarelly, reunidos na casa da cnmara, os 
sem juiz de paz, nem eleitores e seus immedintos .. eleitores da parochia do mesmo nome, de Santa 
para condemnal-a; accrescendo que encerra ainda Branca e de s. José de Parahytingn, sob a presi
outras subst.·incias igualmente, como a de ter co- dencía do juiz de pnz competente, os eleitores de 
meçado depois de já conclui da a i. a chamada, etc. Santa Brnnca e dons terços do~ de S. José, urro· 

No collegio a eleição legal foi presidida pelo i. o gando-se o direito de considerar previamente · 
juiz de paz, concorrendo o terco dos eleitores de nulla n eleição primaria de Jacarehy, pretenderam 

S. Cnrlos do Pinhal, pertencente no mesmo collcgio. excluir do collegio os respectivos eleitores; e por
A duplicata, porém, foi presidida por um juiz de que o juiz de paz decidm de modo contrario a 

paz de s. Carlos, votando abi com. os eleitores da semelliante pretenc.ão, retiraram-se para uma casa 
duplicntaosdous terçosdestaparochia. particular e abi sob·a presidencin do juiz de paz 

Na Franca, a formação da me..~ presidida pelo dn parochia de Santn Br~nca, formaram ou. tigu
juiz de paz mais votado, foi f~ita no dia 2 com elei- raram um segundo collegio. 
tores na igreja matriz, precedendo as formalidades A commissão entende que não procedem as alle
legaes, não obstante encontrarem a igreja occupada gações contra a eleição prtmaria de Jacarehy, cuja 
,pelas autoridades policiaes e força publica, e já o mesa foi organizada regularmente por eleitores e 
!2. 0 juiz de paz figurando organizada outra mesa. immcdiatos, sem reclamação, :tlem protestos sub-

A illegitimidade da duplicat:~, que pros-eguiu na sistentes, os quaes foram victoriosamente respC?n
mntriz, resulta não só do facto da incompetencia didos pela mesa ; e cujas chamadas foram fettas 
do 2. o juiz de puz, achando-se presente o primeiro pela qualificação de 1876, ultima conclui<la quando 
á hora legal, como _tambem da circumstancia de começou o processo eleitoral, accrescendo ter sido 
an · · ora para a org:~mznçao a mesa, 1 a e accor o en re os res par 1 os ocaes . 
. sorpreza comprovada por uma illegal convocação Não procedendo a arguição contra a eleição pri-
.que fizera por edital para as 9 horas da manhã, maria de Jacarehy, e não sendo licita a reu~:J.ião de 
não lavr:mdo por issQ ae.ta da suppo · · 0 - LeiUiiuado pela lCJ, salvo 
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gundo é nullo, não sómeute pela incompetencia do · . 3.0 

jui~ de paz que o presidiu, ma_s tambem. pela me- Que sejam anuulladas as eJeicões da Franca, pre-
gahdade. d_9 local em que. funccJO_nou. . . sidida pelo 2.0 juiz de paz, n du igreja do Carmo 

As ele1çoes das par~cluas do R!o Bon1to (col!eglO de 1\logy-merim, presidida pelo juiz de paz da · 
de Tatuhy), de B~qurra (colleg~o de S. Jos,e dos Penha, e n de Brotas feita relos dons mesarios que 
Campo~), de S. ytceute (collegHI de ~<mto~), de se retirarnm da mesa .legalmente constituída ; e 
RCI:ledws (col_lcgw de Botuca~~)~ de Apwhy (col- bem assim as duas eleições de Lençóes presididas 
legw da Faxma), e do Espmto Santo do Rto do pelo :I.. O e pelo 4.0 juizes ue paz. 
Peixe (collegio da !\'Iocóca), são nullas pelo vicio de 4 o 
organização das mesas pnrochiaes, a:> quaes foram . · 

.. formadas por eleitores e inunediatos. ainda não Que SeJam contados o~ votos tomados em sepa-
approvados pela camnra dos deputados. rndo pela_ mesa. paroch1al da Parahylmna, pa~-

A eleição de S. João Baptista do Rio Verde, cujos snndo os 1mm~dwtos para o segu_ndo_ terço do elet
eleitores votaram em separado no collegio da Fa- torado e o ulttmo terço para o primeiro. 
xina, é nulla por ter sido feita· sem convocação 5." 
de ':otantes, organizando-se uma mesa sem as for- Que sejam approvadas as eleieões das demais 
mahdades legaes, quando a mesa compete.nte, em parochias da provincit~. • 
virtude de ordem do presidente da provincia, 6 o · 
havia marcado outro dia para a eleição que fora . · . 
suspcn:;a em virtude de graves· disturbíos, dos . Que seJam annullados os dous colle~tc.s dosLen-
quaes resultara!ll mortes c ferimentos, e a di:;per- ,çoes, o segundo de. Jacare!lX, reumd9 _em casa 
são dos votantes. particular, o de B~otas prestdulo pelo JUIZ d~ l?az 

As eleições primarias de Po:rto Feliz ( collegio de S. Coa~l~s do Pmhal e o ~a- Franca presidido 
de Capivary), e de S. Luiz de Parahytinga (collcgío pel? p.. ,JUI_z de _paz< sem pr_CJUIZO da val~dade das 
do mesmo nome), estão eiv<~.das da nullidade eletçoes pr1marws ae Santa ~arbara do R1?. Pardo, 
substancial de haver sido feita a 3.n chnmada logo de Santa Bran~a, de S~ Jose do_ Parahyttn:ga, de 
depois de coneluida a segunda. S. Car~o~ do Pmbal, de Santa Rtta do Paraizo, do 

Na eleição primarin da Parahybuna, a mesa pa- PatrocmiO de Macahubas e do Carmo da Franr.a. 
roch\al, á qual for:mqm~sentes tres certidões .de 7 .<> 
inclusão de cidadãos, recusou"se a admittir na Que sejam cassados os diplomas dos eleitores : 
urna geral os votos do.s individuas :mencionados · Na parochia de Santo Antonio da Cachoeira, aos 
em umn das ditas certidões, sob a allegação de cidadãos Francisco Antonio Pinheiro, José Joaquim 
qu~ era umú lista de nomes, sem as declar:~ções Gonçalves de Oliveira, Joaquim Antonio Gonçalves, 
de idade, estado, residencia e outros qualificativos, José Gonçalves de Oliveira, José Maria Barrêto, An
pelo que sómente os admittia em separado. E de tonio de Oliveira Pinto e Luiz Antonio Gonçalves. 
facto assim votartnn. Na parochia de S. Sebastião do Tijuco Preto, 

Não estando esta circmnstancia completamente aos cidadãos João Franco de Godoy, Salvador Pires· 
provada, a commissão entende que estes votos de- Cardoso, eleitores ; José Severiano Mendes e lia
vem ser reunidos; ficando assim alterado o resul- noel Ribeiro de Castro Junior, immediatos. 
tado, passando o segundo terço para immediatos, e Todos por inelegíveis. 
o primeiro para terceiro. 

Os immediatos, segundo a apuração feita pela s.o 
mesa parochial, entendendo que tinham direito !}e Que sejam approvndas as eleições secundarias, 
votar como eleitores, e n.ão sendo admittidos a inclusive os colle~ios de laca:rehy, Brotas e Fran
fazel-o no collegio, foram dar seus votos perante o ca, presididas pe10s primeiros juizes de paz, e 
tabellião. contndos os votos do ultimo terco do eleitorado da 

A com.missão, porém, entende que este meio de Limeira, que foram tomados em separado sob a 
expressar o voto não é permittido pela lei. allegação de terem sido eleitos com cedulas « auto-

No collegio da Limeira foram tomados em sepa- graphadas. » 
rado os votos do ultimo terço do eleitorado pela 
razão de haverem sido eleitos com cedulas c auto
graphadas·. A commissão pensa que é sem valor 
semelhante arguiçãq_. . 

Entre as parochias que constituem o collegio de 
Araraquara,.figura uma com o nome de S. José do 
Rio Preto, mas a commissão verificou dos docu
mentos não existir na província de S. Paulo paro-
chia com esse nome. - . -

Do exposto conclue a commissão: 
{_0 

Que sejam annulladus as eleições primarias das 
paro~hias do_Ri? Bo~ito, Bnq"?!a, S. Vicente,_ Re-

Peixe, Porto Feliz, S.- Luiz 
S. João Baptista do Rio Verde. 

Que se declare de nenhum effeito n eleição-de 
S. José do Rio Preto, do collegio de Araraq_uara, por 
não ser >arochi . 

9.o 
Que sejam declarádos deputados pela província 

de S . .Paulo, os Srs. conselheiros Carlos Leoncio de 
Carvalho, João da Silva C.arrão, Martim Fran
cisco Ribeiro de Andrada, Barão Homem de Mello, 
Olegario Herculano de Aqui no e Castro, Dr. Antonio 
Moreira de Barros, conselheiro José Bonifacio de 
Andrada e Silva, Dr. Antonio Carlos Ribeiro de 
Andrada Machado e Silva e Dr. João Mendes. de 
Almeida .. 

Sala das comroissões., 30 de Dezembro de i878. 
-João de Souza Mello e Alvim (relator).- Sergio de 
Castro. - Marianno da .Silva. ·- Amaro Carneiro 
Bezerra Cavalcanti.- José Caetano 
cido com o protesto de dar voto em separado. -
Thom.az Pompeu de Souza BJ•azil •. vencido com o
protesto de dar _voto em_separado.- -!fa,roel Vi-
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S. PAULO. 

Os abaixo assignados, membros da 2. a com mis
são de inquerito, tendo examinado as actas, recla
mações, protestos e informações que lhes foram pre
sentes sobre as eleições primarias e secundarias da 
proviücia de S. Paulo, têm á honra de interpôr o 
seguinte parecer : 

Divide-se a provinda em 56. collegios, subdivi
didos em i4:2 parochias, nas quaes concorreram 
ás urnas os partidos políticos militantes, resultan
do d'ahi certo exacerbamento de animos e paixões 
partidarias, que inquinaram de vícios e irregula
ridades o processo eleitoral em algumas parochias, 
mencionadas adiante. 

Em geral, porém, as eleições primarias e secun
darias de S. Paulo correram regularmente, sem 
reclamações valiosas, á excepç.~o das que se proce
deram nas seguintes parochias e collegios : 

Lençóes. 

Este collegio comprehende as freguezias de Len
çóes e Santa Barbara do Rio Pardo. Naquella pa
rochia houve duplicata de eleições; sendo uma pre7 
sidida pelo L o juiz de paz; outra pelo 4. o juiz de 
paz. A primeira foi feita em casa particular, a 
pretexto de ser vedada ao :L. o juiz de paz e elei
tores a entrada na matriz ; a segunda funccionou 
nesta igreja, sendo, porém, a respectiva mesa or
ganizada na ausencia de eleitores e apenas com qua
tro immediatos, um dos quaes era ineleg-ível. Ac- . 
cresce ainda a circumstancia de terem sido as actas 
desta lançadas em livro aberto~ numerado e rubri
cado por pessoa incompetente. 

Na eleição secundaria tambem houve duplicata, -
funccionando ainda em casa particular a presidida 
pelo :f.. o juiz de paz, e na camara municipal a que 
foi feita pelo 4,.0 juiz de paz, reunidos os eleitores 
desta com os da parochia do Rio Pardo. 

Attendendo: :1..0 , que é perigoso e subversivo 
para o funccionamento do systema representativo 
animar essas ·fraudes, que, sob a denominação de 
duplicatas, pretendem dar ganho de causa aos par- , 
tidos enfraquecidos perante a opinião publica; 

2.0
, que ambas as eleições da parochia e collegio 

de Lençóes estão eivadas de vicio in$anavel; a 
La, pela razão de ter funccionado fóra do logar 
designado por lei, sob o pret~xto frívolo de violen
cia, não provado, porquanto o attestado a qne se 
soccorre, assignado pelo juiz de paz Pedro Antonio 
de Araujo, foi pelo mesmo contradictado publica
mente pela imprensa (doc. A); a 2.a, pelas irregu
laridades já mencionadas: 

São de parecer que sejall! as duplicatas annul
ladas, sendo considerada sómente válida a eleição 
da parochia .de Santa Barbara do Rio-Pardo. 

Franca. 

trabalhos do alistamento militar. Allega-se contra 
esta que a m_e.sa fõr_a orga~izada pelo 2.0 juiz de 
paz! quando Ja havm perd1do o Jogar, por haver 
ace1tado o emprego de agente do correio· mas, 
attendendo·: ' 

:1.. 0
, que as allegações de violeneias por parte 

das autoridades policiaes não foram provadas se
não por documentos da propria parcialidade alle
gante; 

2.0~ que o facto de ter o L 0 juiz de paz, segundo 
a allegação, · conseguido organizar a mesa paro
chiai na propria inatriz, que se diz cercada, prova 
contra semelhante affirmação ; 

3.0
, que a mudança de logar importa nullidade 

insanavel, quando não ha prova de força maior, 
uni co caso previsto na lei; --

~.0, que as eleições da matriz correram regular
mente e foram organizadas por pessoa competente, 
pois não preYalece e allegado de ter o 2.0 juiz de 
paz, pelo _facto de lu~ver açeito o .emprego de agente 
do correto, renuncwdo a magistratura popular, 
porque se houvesse a presumida incompatibilidade 
pelos fundamentos dos avisos n. :1.<1:3, de 26 de No· 
vembro de i8~6, § 2.0

, e n. 89, de 4deJunho de 
i8g,7, ella desappareceria em face do disposto no 
aviso de :t2 de Abril de i85(J, (posterior áquelles), 
quando declara que cessa esta incompatibilidade 

_ todas as vezes que o mesmo agente tem aju
dante, e a agencia não é de importancia, que o 
expediente possa ser embaraçado pelo exercício si-
multaneo dos referidos cargos; • 

5. 0
, que a eleição deste collegio, presidida pelo 

2.0 juiz de paz na casa da camara, com os·eleitores 
da matriz da Franca, de Santa Rita do Paraizo, 
Carmo e os dous terços do Patrot>inio de Macahubas, 
correu regularmente, nada allegando-se contra ella 
de consistente : · . 

São de parecer que sejam annulladas as dupli
catas feitas pelo :f.." juiz de paz, fóra dos Jogares 
designados por lei, e fiquem approvadas as elei
ções primaria e secundaria, presidida pelo 2. 0 juiz 
de-paz. 

B·rotas. 

Compõe-se das parochias de Brotas e S. Carlos do 
Pinhal. Na primeira houve duplicata de eleição; 
~en<I;o uma. presidida pelo :1.. 0 _juiz de paz, na 
IgreJa matriz; outra por pessoa mcompetente, no 
corpo da mesma igreja, a pretexto de não serem 
admittidos a concorrerem a primeira H8 cidadãos, 
providos pelo juiz de direito. 

Ao collegio concorreram os eleitores de S. Carlos 
do Pinhal e desta. segunda duplicata. 

Attendendo: :1..0 , que a exclusão systematica dos 
HS cidadãos providos legalmente pelo juiz de di
reito da comarca, e confessada nas actas da duplicata 
do L o juiz de paz, é contraria á disposição do art. :1.07, 
§ 4.0

, das instrucções de :1.876, quando dispõe
que, embora não esteja incluido na lista comple
mentar, ou não se ache esta ainda organizada, ou 
não tenha sido remettida rovar ter a isso direito 
apresentan certidão de provimento de recurso para 
inclusão na lista, proferido tres mezes antes da 
eleição; -

• , 1 erença e 
tado da eleição; 

~- •, q0;e a ~rganização d3: mesa da segunda du-
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~-o, que a eleição secundaria de ambas as dupli- cular e a portas abertas, com edital affixado e todà 
catas incorre nos mesmos vícios : publicidade fa.zem sua eleição. 

São de parecer que sejam annulladas as eleições Attendendo: :t.o, que os factos allegados em re-
da parochia do collegio de.Brotas, sem prejuízo da lação á eleição parochial de Jacarehy acham-se 
legitima eleição da parochia de S. Carlos do Pinhal, provados e induzem. em nullidade insanavel todo 
contra a qual nada se allega. · o processo eleitoral; • 

Parahybuna 2.o, que as irregularidades de ambos os colle-
. ..,.ios, sobretudo as do formado pelos eleitores dissi-

Comprehcnde as paroehias de Natividade, Bairro dentes, não são taes que importem·- nullidade in-
Alto e Parahybuna. Nas duas primeiras correu I sanavel : · 
regularmepte o processo ele~toral. Na de Parahy- São de parecer que seja annullada a eleição da 
buna, porem. a mesa paroc~ual tomou em_separa~lo p:~rochia de Jacarehy e adiado 0 julgamento do 
os. votos dos votantes, PI:OVldos pela relaçao do d1s- collegio, por não se achar a com missão bastante 
tr1cto. · - esdareeida ácerca das circumstancias que deter-

No collegio a mesa r~eusou tomar em separado, minaram o fraccionamento do eleitorado. 
ao menos os -votos dos eleitores, le~itimamente 
eleitos com estes votos ( em sepal'.ado ); bem como 
daquelles que passaram a immediatos com esta 
contagem, pelo que foram aquelles votar perante . 
o tabelliüo. · 

Attendendo: 1. o, que os votos contados em sepa
rado alteram o resultado da votação; 

2. 0 , que a pratica de votar perante. pessoas in
competentes é manifestamente contraria á índole 
de nossas instituições e ás leis que regulam o 
processo eleitoral ; 

· 3_ ",que sendo de toda justiça que sejam englo
badas as eleições primarias, e, por consequencia, 
que sejam declarados eleitores do terço os cida
dãos, ora immediatos, que obtiveram os votos 
em separado, c que passem a immediatos os que oc
cupavam este logar; 

4. o, que não se póde discriminar os votos dad.os 
aos diversos candidato:;, nem proceder a UllJ. des
cC'nto razoavel, desde que se rejeita os votos dados 
perante o tabellião ; 

Botucatú. 
Compõe-se das parochias de Botucatú e Nossa 

Senhora dos Remedios do Tieté. 
As allegações dizem: Lo, que, sendo deciélido o 

recurso interposto pelo Dr. ·João Mendes, pendente 
dá decisão do ministro do imperio, o juiz de paz 
seria outro e não o que presidiu á orgap.izltção da 
mesa; 

2.0 , que,sob pretexto de estarem pronunciados em 
crime os eleitores da transacta legislatura-capitão 
Elias de Oliveira Lima Machado, tenente coronel 
João Carlos de Souza Cnnanéa, Ismael Morato de 
Carvalho e immediato João Francisco de Freitas, o 
juiz de paz Tito Correia del\iello convidou os tres 
juizes de paz, seus immediatos e na falta dous .ci
dadãos não qualificados com a renda de eleitor ; 

3. o, que· um dos mesarios, Jcaquim José de Oli
veira, não está qualificado, b.em como um dos elei
tores geraes, João Ferreira Prestes ; 

4. 0
, que os trabalhos do dia 7 foram até 6 horas 

lia tarde; 
5.", que o rol dos que perderam o direito de votar 

foi lançado só mente no Hm de todas as actas; . 
6.0

, que foram recebidas 346 cedulas para elei
São de parecer que seja todo collegio declaraclo I t?res geraes, :309 para especiaes, 365 para juizes de 

nulló. - . paz, etc.; · 
. Jacarehy · I _ 7_. o, qu~ em 1:elação ~ paroc!lia de Tieté ha do~s 

5. 0 , que a organizaç:ão do collegio ficaria alte
rada, si outro fôra o modo de considerar as diver
sas·turmas de eleitores, desde que para clle con
tribuíram ind.ebitamente eleitores duvidosos: 

Comprehende as parochias de Sa.nta Branca, I V1~1os substa!lCIMs: _!. , ter s1do .a mesa parochwl 
s. José de Parahyiinga e Jacarehy. Nada se allega fmta com elCitor~s na o reconhecid?s, peln camara 
quanto ás duas primeiras parochias. Quanto á d9s d~putados ; ~-"~ haver coneorndo para orga
ultima, porém, :1rgúe-se ele que não-foram con- .

1

mzaçao. da mesa2 afiZ?- de c~mpleta~ .o numero de 
vocados os eleitores e immediatos, como se vê da tre~ ele~tor.;s, n~o o 1mmedwto ao JUIZ de ~az, mas 
acta da ·organização ela mesa e do edital de convo• 1 o Cidadao ~ranc1sco de Campos Lei~e. 
cação; nem foram admittidos a votar na 3.a cha- 1

1 
Mas, consid-erando : 

mada os cidadãos que haviam sido qualificados o - • 
na ultima quali'ficação .terminada antes da con-1 L , que o. r~curso I~terp~sto _para o cons_elho de 
clusão da 2 a chamada. • · estado ou numstro do .m:p~rw· nao teve provimento! 

: . _ . . . deve prevalecér a ele1çao Impugnada, na qual foi 
Sob~e_a elc1~-ao s~cundnn_a allega-se que-no_ d!a i o mais votado para juiz de paz o que presidiu a 

da elCiçao se~und.ana o~ ele1tores de uma parcwh- : formação da mesa prtroehial · -
da de em mmorta, nao querendo englobar seus I 9 0 1 . , ~ , rr-, 
votos com os da eleição viciada de Jacarehv re- I ..... ' que os e Citares da tran::.acta le.,Isla.tura. que 
clamaram pela não .intervençã. o dos eleitores n:uuos I deylam formar a mesa_ es_tav~m. pronunciados em 
de Jacarehy, .na formação d~ mesa, e, não sendo ~rime ~e- ~eculato, pre .. ancaçao e outros, o qu~ ~s 
attendidos, organizaram cóilegio áparte, consti- I lmposstb~htava d-e tom~rem parte nesta ele1çao 
tuido por todos os eleitores da paroehia de &\nta 1 (Doe. B) • _ - _ . · . 

rado. Os eleitores dissidentes, na impoSsibilidade ! 1mmed1atos ; · 
de funccionarem na casa da camara, por estar occu- \ 4. (), que não procede, por inexactidão a arguição 
pada pelos adversariQs, reunem-se em casa parti- . de não estarem qualificados, como eleitores, os ci-

A. 5.-TOliO I. 
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dadãos convidados pelo juiz de paz para com- j 3.0
, que sejam annulladas as duplicatas. feitas 

pletar a turma Jos eleitores:....... José Elias .Ma rins pelo :1.. o juiz de paz, em Franca, Jóra dos logares 
ue A!miar e José Francisco Barboza, como se ve- designados por lei e approvadas as legitimas pre~ 
rifica 

0
do documento C; · - sididas pelo 2.0 juiz de paz na matriz e casa da 

5.o que. o mcs:u:.io eleito Joaquim José de Oli- cmnara; 
Yeira'. e o cleitut· gerat João Ferreira Prestes se ~- 0, que sejam annulladas as eleições da parochia 
aeha-\·um ~idtunente inscriptos no rol dos quali- . e collegio. de Brotas, sem prejuízo da legitima 
11cados: ~m renda para eleitor na ultima quali- eleição da parochia de S. Carlos do Pinhal ; 
fica·;iio (doc. C) ; . ·. . 5. o, que seja annullado o colle~·io de P~ra_h:fbuna 
. .:i. o, que a prorogaçfto dos trabalhos, no dia 7, até e contados. os votos da Jlaroc.hta de Nahvidade, 

6 horas da tarde, foi motivada pela stricta. obser- llOr terem stdo tomados em separado ; 
n-mcia do preceito legal, quando dispõe -que, 6.o que sejam approvadas as eleições primaria 
terminada a 3." ch:unada, se dê começo irmnediata- c sec~ndaria de Botucatú, sendo annullada a da 
mente á apuração das cedu:las recolhidas á urna llarocbia de Tieté poi." ter sido feita por mesa 
(art. 110 das instrucções de :1.876), embora termi- organizada com eleitores não approvados pela as
nada a hora para o encenamento dos trabalhos; sembléa geral, e descontados no collegio os yotos 

7.", que é na acta da ultima chamada que tem ,correspondentes aos desta parochia; · 
d~ ser lançado. _o rol çlos votantes _não compare- 7.o, que sejam annulladasas eleições das parochias 
r1dos, o qu(l ex.Ige,_mULta vez,. mawr es~aç~ ~e do Rio Bonito, nuquira, S. Vicente, Api~hy 

. te~npo que o dctermmado po~ lei ; e_ q~e comcidm j e Espirito Santo do . Rio do Peixe, por terem sido 
est~ neta com a d~ apuraçao_ do 413 ', quando a feitas por mesa organizada por el(litores não re-

. ultimtl. chamada fora conclmda as 2 horas da conhecidos ; · 
tarde;: . . · · . 8. o, que sejam annulladas as das parochias de S. 

~.0, que a dlflerença_das c~d?-las receludas para Luiz do Parahvtinn-a e. Porto Feliz, por ter sido 
e~eit~res geraes: _ espectaes, JUIZe~ d:e paz, nada feita a terceira · c-harnada logo depois da segunda, 
Sigmfic:l, p~1:_que cada _votante e hYre em con- sem 0 intervallo marcado pela lei, e descontados 
correr a eleiçao .que queira ; nos collegios os votos destas parochias ; 

9.•, que a n~o concorda~cia entre o numero das. g_o, que sejam julgadas nullas as eleições prima-
ced_ulas recebidas para e_ICitore~.geraes 3~6, e a vo- rias do Rio Verde pelas irregularidades e conflicto 
taçao que ellas deverwm representar 3.806 para a que deram lon-ar. · 
3. 7:1.:3 representando 338 cedulas, constante das:!. .. o 'd. d 1 · - d· h· 
actas, importa uma diminuição de oito votos (diffe- O~ que SeJ~m a Ia as as e. eiçoes a paroc ~a 
rença entre 3~6 e 338 cedulas) e-nunca 93, ~01110 da Se e _collegw de Jacarehy ate novos esclareci-
erradamente calculou a allegação, pela razao de mentos ' . . . 
não poder ser repetido o voto a um mesmo eleitor :1.1, que seja annullada- a eleição parochial de 
tantas vezes quanto fôr o numero dos docus terços de, Jacarehy ; 
eleitores da parochia, e qne nada influe ou altera :1.2, que sejam reconhecidos deputados por S. 
este pequeno numero de votos ; Paulo os Srs.: -

:10, que esta differença poderia ser motivntla Conselheiro Carlos Leoncio de Carvalho. 
p~la f ai ta ?e algUJ.!S nomes _nas ceclulas, s: ca~o pre- Conselheiro João da Silva Carrão. 
v1sto nas mstrucçoes de i8Jü, art .. ll:l., ~ L , que . . · . , . . . 
as manda apurar_; .conselheiro Mart1m i<ranCisco R1beiro de An-

:1.1, que os viciüs allegados em relação á pa- dJada. 
rochia de 'l.'ielé aehnm-se provados e são insa- Conselheiro Barão Homem de Mello. 
naveis: Conselheiro Olegario ·Herculano de Aquino e 

Sfío de parecer que seja :lpprovnda a eleição Custro. · 
pririlaria t.le Botucatú e aunullada. a de Tieté, sendo Dr~ Antonio Moreira de Barros. 
approvado igualmente o collegio. descontando-se Conselheiro José nonifacio de Andrada e Silva. 
os votos nullos de Ticté. · 

Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado 
Tatulty. e Silva. 

Compreheüde. as parochias Je Tatuhy e Hio Bo· Desembargador Bernardo Avelino Gavião Pei-
nito. xoto. 

A alleg·a\-â"O de terem sido feitas as eleições destas Sala das commissões em 28 de Dezembro de 
parochia:; por qualificação não concluida, pela 1878.-Thomaz Pompeu ele Souza Brazil.-Joaquim 
razão unica de não terem sido distribuídos os Bento de Souza Andrade.-José Caetano dos Santos. 
títulos dos votantes, é frívola e sem importancia. 
Desconte-se os votos do Rio Bonito por ter. sido a 
mesa parochial organizada por eleitores não appro· ELEIÇÃO DE s. PAULO. 
vados pela camara. J 

Em co&lmão, é nos:;:o parecer : - ! Emendas ao parecer.-

2.0
, que sejam annullàdas ambas as duplicatas mnda logo· depois de concluida a segunda não é -

primaria e secundaria de Lençóes, e approvada a suffi.ciente para invalidar o processo eleitoral se 
da parochia de Santa Barbara do Rio Pardo; não ha prova plena àe fraude .alterando o re.~ultado, 
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2. a Que seja npprovada a elei~ão primada e a 
secundaria de Lençóes, presididas pelo primeiro 
juiz de paz ; por isso que, embora feitas em casa 
particu4tr, em virtude de força maio~ comprovada, 
foi esse logar designado pelô juiz lnunicipal c 
approvado pelo juiz de direito, na fórma ~a lei, 
como consta dos documentos apresentados a com- . 
missão. 

3.a Que não sejam contndos os votos tonwdos em 
separado pela mesa parochial de Parahybuna, de in
dividuas .providos sem as declarações do art. 27 das 
instrucções de !876, isto (;-sem os requisitos de 
idade, residencia, estado, filiação e renda, que, como 
em !876 dizia o actual ministro da 'fazenda.constítuem 
a qualificacão. ·A mesa parochial mandou ·apresentar 
á camara dos deputados a certidão do provimento; 
a commissão, porém, julgou o facto não bem pro
vado ! e propõe a reunião desses votos, alterando 
a collocação dos eleitores e dos immediatos. A mi- . 
noria liberal, na legislatura passada, susLenta va e 

• vota.va • que não se póde considerar válido o pro
vimento, antes .é imll"o de pleno direito aquelle que 
não é feito com as declnrações da idade, estado, 
}lrofissão, renda, domicilio e filiação, pura vel·ifiea-

• ção da identidade. ~ 

A conclusão da·commissão, quanto a estes votos, 
não altera absolutamente a co !locação dos deputndos 
eleitos. Para que, pois, essa incoherencra, que 
apenas tem o deplqravel meríto d~ fazer eleitores 
indivíduos não-suffragados suffictentemente para 
o serem ? A reunião desses votos póde ser uma 
conveniencia. partidaria; ·não é, porém, a expressão 
{}o direito.- Joiio Mendes. de Almeida. 

ELEIÇÃO DE S. PAULO. 

Emendas a? 1HLrecer. 

:Lo. Que sejam annulladas a:; eleições primarias· 
de Queluz, Jambeiro, Botucatú e S. Sebastião de 
Tijuco Preto, por terem intervindo na organiza~o · 
{}as respectivas mesas cidadãos inelegíveis e ha
verem funccionado como mesarios cidadãos em 
iuenticas condições. Accrescc ·que, <!Dl Botucatú, 

. ruém de não combinar o numero das cedulas, nas 
- quatro eleições feitas· na mesma urna ( 3{1,6 para 

eleitores geraes, 309 para eleitores especia~, ~65 
. para juizes de paz e 3~ para vereadores), nao com

cide com o tc.Lal da qualilicaçüo o numero das 
mesmas cedulas e o dos cidadãos que não acudiram 
ás chamndas: deviam ter comparecido 3q.2, e .fal
taram 3i0, sommando 6521 Ora, os. qualificados 

·· eram sómente 5(1,6, como consta da certidão forne
cida pela secretaria do .goy:erno. Quanto á Quetuz, 
pretendeu·-se provar que peln qualificação de !878 
aquelles cidadãos eram elegíveis ; mas não foi essa 
a qualificação que· serviu para a eleição, por isso 
que sómente depois é que foi concluída. 
- Os qualificados em Queluz foram: em !876, 567; 
em :1878, 620 ; ora, tendo votado {1,20 cidadãos, e 
faltado 1{1,7,. salvo o engano on a differcnça de iO 
cedulas a elei :-o a parece de facto como feita 
pe a qua 1 1caçao e i 

A mesma- segunda commissão de inquerito já 
miimllou~. e a camara dos deputados confirmou essa 

província do Espirito S:mto. É uma incoherencia 
sem just.ifica.ção plausivet. 
. 2_a Que sejam annulladas as eleições primarias 
e secundarias de Guara.tinguet<i, Lorena, Arêas, 
Espiril;O Santo do Pinha!, lt~petininga, R~o Novo, 
S. Jose dos Campos, e Pu·assmunga, por VJoleneias 
antes e durante o tempo eleitora.!, sendo impedidas 
de funccionar- as mesns legitimas em algumas dellas, 
e constando de documentos- e das proprias netas 
esses attestados contra a liberdade do Yoto. O plano 
na província de S. Paulo, foi conquistar as paro~ 
chias que dão numero elevado de eleitores, usando 
da força e do crime. A camara dús deputados pro
cederá com justiça annullando essas eleições. 

3. a Que seja annullada a eleição de Tatuhy, por 
haver' ~ido feita por qtJalificacão não coneluida, 
tendo a junta municipal cnce1:rado a sua segunda 
reunião . no dia 10 de Julho. Não -é comprehensivel 
o vo~o ~a conu~1issão, ttpprovm~do e~sa eleição, com 
sacnfic10 dn let que a t:ll respetto nao soffre duvida 
alguma. Como púde ser válida uma elei~ão feita 

' por qua.lificnção,cujos prazos não estav;uu csgota.dos, 
e lla qual não "Iwviam sido distribuídos titulas aos 
votantes ? E lembra.rei o aviso-circular de 19 de 
Jmiho de !878, c:qwdido pelo aclnal ministro do 
imperio. · 

A eleição da pnrocllia. uó Rio Bonito, .cuja annul
lação a comnüssão propoz em consequencia de 
outro vicio, tambem foi feita por qualific~ção não· . 
concluída. 

{I,. a Que seja ánnullnda a eleic;;;ão da parochia do 
Santa Ephigenia, cuja mesa foi organizada sob à 
presidencia de um cidadão que já não era juiz de 
paz, visto ter sido nomea.do eaceitaG.o o cargo de 
inspector do thesouro provincial, entrando no 
exercício em ·12 de Fevereiro de :1878. E, além 
deste, h a outros vi cios, que constàm de. minha. 
exposição escripta. 
· 5.o. Que seja.m annullauas as eleicões de S. Bento 
de Sapucahy-mirim; do Bom Successo, e de Jabqti
cabal, BarreLos e Araraqunra, por vicios resultan
tes de alteração de territorio influindo no resul
tado eleitoral, como consta de minha exposição 
escripta. 

6 .a ·Que seja. annullada a eleição de Santos, por 
isso que o jUiz de paz que presidiu á organização 
da mesa não era legitimo, tendo sido annullada 
pelo tribunal da relaç:io a respectiva eleição. 

7 ." Que sejam nnnulladas as eleiç"ües de Caç~pava, 
Cruz~>iro:, Capivary, Guarchy, Santa Cruz do Rio 
Pardo,Bngança, Nazareth e Lavrinhas, por vícios 
na organização da mesa, como demonstrei nn mi-
nha exposição escripta. 

s.a Que sejam annulladns as eleições de Gampo
Largo de Sorocaba, Alamb~ry,. .Nat_ividade, Paio
linho e Caraguatatuba, por 1rregular1dades no pro-
cesso eleitoral. · 

9.a Que sejam cassados os diplomas de elei-
to~: . 

Ao commendador José Maria Gavião Peixoto (da. 
arochia de Santa E hi ... enia Br:1ulio Mun· 

da ruz, . Bento ar osa . rtiz e Antonio Ali pio 
Franco (da parochia do Cruzeiro), por não mora
rem no respectivo ~~-rritorio ou llistricto eleitorol, 

110rém, serú }Jl'('judicada, se o.s 
parocbias forem annulladas, 
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iO.a Que sejam cassados os diplomas de elêitores: ·. do Buquira, S. Vicente, Rio Bonito, Apiahy e 
Na parochia de Queluz, se a eleição fõr a1Jpro- Nossa Senhora da Ponte do Tieté. . -

vada, :ws cidadãos João Vieira Cortez, Pedro Pereira O facto de terem sido as mesas parochiaes orga
da Costa e Arsenio Raymundo da Silva, eleitores ; nizadas. pôr eleitores ainda não approvados, só por 
André -Mendes ~ Costa, Benedicto Moreira da si não constitúe motivo sufficiente para a num
Silva :r.fartins, João Baptista Cvrino da Silva e Nor- da de das respectivas eleições. 
lJerto Francisco de Oliveira, ·immediatos :-todos O que a lei n. 2675 de 20 de Outubro de 1875 
por inelegíveis. - . art. L 0

, § 26, n. 2 e-instrucções de i2 de Janeiro 
Na parochia de Pinheiros, aos cidadãos Fran- de 1876 art. 86 ~ Lo, n. 2 consideram nullidade 

cisco l>into dos Santos, Eugenio Antonio de Souza, necessaria da .qualificação é o terem concorrido 
Joaquim Luiz Paes de Almeida. e Emilio da Silva para a eleicão dos membros da junta pessoas in-
Carvalho :-todos inelegíveis; competentês em tal numero que pudessein ter in-

... , h" d B d - F fluido no resultado da eleição . 

.. ,a paroc 1a e otucatú, ao cida ão Joao • erreira Suppondo mesmo que esta disposição seja appli-
Prestes~ por não esta-r qualificado. ·- cavei, tratando-se da verificação de poderes na ca-

:U.a Que -sejam cassados os diplomas de elei- mara dos Srs. deputados_, seria sempre preciso que 
tores : se proYnsse que os cidadãos incompetentes como 

Na parochia de S. Carlos do Pinhal, aos cidadãos eleitores para a eleição de membros da mesa o 
Procopio Carlos de Arruda Botelho e Orosimbo Au- eram igualmente como juizes de paz e seus im
gusto do -Amaral, menores de vinte e cinco annos mediatos, ou como cidadãos elegiveis, em cuja 
e solteiros. qualidade podiam e de.viaro ser cham.ados em falta . 

JOÃO MENDES DE AUlEIDA. 

El\lENDAS OFFERECIDAS ÁO PARECER E!ll SEPARADO DA 
2." COl\ll\liSSÃO DE PODERES. 

Collegio' de Lenfóes. 

dos primeiros. · 
Neste sentido não lJa 11rotesto nem reclamnção 

alguma ; e antes nota-se que em algumas de$sas 
parochias foi o facto devido aos proprios organi
zadores da mesa, hoje em opposição, e sem que 
de qualquer modo concorresse para o resultado da 

A' 2." CQnclusão: · eleição, visto ser deixado sem disputa o triumpho 
Que se julgue válida a eleição primnria da pa- do partido liberal. 

rochia de Lençóes, feita na matriz com todas as O principio. es~abelecido pela camara em suas 
formalidades legaes, e sob a presidencia do q,_o juiz decisões é: que as irregularidades havidas na or
de paz, na ausençia dos mais votados, como tudo ganização das mesos não importam nullidade, 
·consta das actas -respectivas ; e visto que de ne- quando não influem sobre o resultado da eleição. 
nhum modo se prova a arguida coacção e violencia, ( Decisão de 29 de Janeiro de f87:L-na eleição de 
em que se firmaram os que foram em casa parti- Bom Jardim c ·s. Vicente Ferrer (Minas Geraes). 
cular, fóra de tempo .e sem formalidades legnes, 
preparar uma duplicata, que por si só denuncia a 
desordem com que foi feita, desde que, dando-se 
como recebidas !20 cedulas, não vem a combinar o 
numero dos votos com a apuração, havendo o ac
crcscimo de 399 votos, em uma pequen;• parochia. 

Que, em consequencia, se julgue váliao o col
le~io em que tomaram }larte os eleitores da eleição 
válida, e os da parochia de Snnta Barbara do Uio 
Pardo, npproYados pelo voto em separndo. 

Colleuio de Brotas. 

A' ft-." conclusão : 
Que se jul~uç nulla a eleição da pnt·ochia lle 

Brotas presidida pelo Ujuiz·ue paz, com exclusão 
de :US c~dadãos votantes, m:mdados incluir pelo 
juiz de diréito em sentença que passou cn1julg-ado; 

·sendo certo que essa exclusão inOuia sobre o re-
sultado da eleição. . 

E porque tal recusa motivasse a separação da 
mesa: 

Que se julgue válida a eleição primaria feita 
com as formnlidades legaes e chamada de todos os 
qualificados. E bem assim a secundaria presidida 
pelo f.o juiz de paz de S. Carlos do Pinhal, na 
mesma occasião e no mesmo edificio da camara, 
como consta_ c;las acta_s !espectivas; prevalecendo 

o .:t. 
pelo voto em separadf' _ 

Collegios de S. Luiz do Parahytinya e Capiva1·y. 

A' s.n conclusão: 
Que.sc annullc a eleição da parochia de S. Luiz 

do Pnrahvtinga, como propõe o voto em separado, 
mas que· so julgue válida a de Porto-Feliz. Por
quanto: ·Não ha llaridadc entre as eleições de uma 
c outra parochia. 

E' certo que em ambas se fez a 3." chamada no . 
mesmo dia em que foi conclui da n 2. n Mas este facto, 
só por si~ não é motivo de nullidadc ; c assim o tem 
j ulgr.do n camara por mais de umn vez ; sirvam de 
cxcmJ.>lO as decisões, na ultima legislatur:~, sobre 
as eleu;ões de S. Sebastião (S. Paulo), e Fructal 
(Minas Geraes). · 

Em s: Luiz, porém, houve ainda um excesso "de 
mais de 300 votos, que niu alte1:ar o resultado da 

· eleit.;ão ; além de muitas 4?Utras irregularidades que 
constam. de um protesto mserto nas actas. 

Em Porto-Feliz, aó contrario, a eleição correu 
sem pleito e com re~laridade, sem que das 
act:~s conste protesto algum a respeito. 

Collegio da Faxina. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 26/01 /2015 14:29- PÃigina 9 de 42 

Sessão em 4 de Janeiro -de {879. 277 

Collegio da capital. 

Que se julgue nulla a eleição da parochia de 
Juquery, porquanto: a mesa parochial depois de 
ter resolvido aceitar, nem ao-menos quiz tomar em 
~eparado os ·votos de 22 c-idadãos providos em re
curso pelo poder judiciario, conforme foi recom
mendado por aviso de 27 de Julbo do ·corrente 
anno, o que deu motivo a que fossem os exclúidos 
votar perante o tabellião. 

Alé'll disso, _ percebendo que o resultado da 
eleição ser-lhe-hia desfavoravel, fez a mesa votar 
na 3." chamada a 32 votantes de sua parcialidade, 
com duas cedulas para eleitores geraes e duas para 
eleitores -especiaes, duplicando assim o numero dos 
votos. Estes actos de manifesta fraude alteram o 
resultado da eleição, e constam de um protesto pu
blicado pelos interessados. 

Collegio de Pirassinunga. 

Que se juigue nulla a eleição da parochia de 
Santa Rita de Passa-Quatro, por se não haver con
cluido a apuração; excluindo a mesa desse acto 
votos que tinham sido recebidos, e que podiam 
alterar o resultado da eleição. · 

Collegio de J.lfogy-rnerim. 

Que se adie o julg-amento das eleições dupli-
cadas da parochia de Mogy-merim, aguardando-se 
os esclarecimentos que se tornam necessarios para 
perfeito conhecimento -dos factos. -

Collegio de Itapetininglt. 

Que se julgue nulla a eleição da parochia de Pa-
. ranapanema; pelas irregularidades constantes das 
actas, não só com relação á organização da mesa, 
onde se deu a falta de um voto que podia influir 
no resultado da elei!(ãO da mesma mesa, como por 
se não haver procedido a desempate, na fórma da 
lei; e mais pela nullidade da eleição, pela falta de 
cedulas ou-votos, que influem sobre a represen
tação do terço. 

Houve protesto contra a validade desta eleição; 
e delle constam as faltas commettidas. · 

Em taes termos é comminada a nullidade pelo 
art. L"§ 26 n. 2 da-lei citada c respectivo regula
mento art. 86. - · 

As emendas propostas niio alternm a conclusão 
final do parecer, com o qual em- tudo o mais nos 
conformamos. .. 

Rio, 3:1. de Dezembro de :18i8:- A. Moreira de 
· Ba1·ros.- O. H. de Aquino e Castro.-

DOCtJMENTOS RELATIVOS Á ELEICÃO -DA PRO
VINCIA DE S. PAULO, QUE ACO:MP ANHARAM 
O PARECER DA COMMISSÃO DE INQUERITO. 

A minha reclamação não é fundada senão na 
verdade eleitoral e na fiel execução das leis. Se. 
os meus adversarios, fechando os ouvidos ás se
ducções do interesse partidario, preferirem a jus
tiça, terão apenas cumprido o seu dever. Se, poréin, 
attendendo mais a conveniéncias de partido do 
que ao direito, quizerem velar a estatua da lei, 
a-fim de poderem celebrar a famosa victol'ia das 
urnas sobre um montão de cadaveres e de ruínas 
moraes, resignar-me-hei á sorte que em todas as 
províncias tiveram os candidatos conservadores. 
Vencedor, não quE)ro · dever o reconhecimento do 
meu diploma senão ao triumpho pleno do direito; 
isto é, não quero exprobrar a mim proprio o em
prego de expedientos menos dignos de um pleito 
entre homens politicos. 

Vencido, direi aos meus constituintes : • Não 
tive forças para fazer valer a lei ; mas, perdendo 
tudo, salvei, todavia, a honra do partido. -

E, pois, sendo estas as disposições do meu espí-
rito, os que pretendem arrancar-me o diploma têm 
em frente um adversario fraquissimo, porque este 
limitar-se-ha a pleitear o seu direito pelos meios 
regulares~ sem a pressão de empenhos, sem a im
portunação propria de um pretendente. sem as la
mentações com que os ambiciosos vulg:1res· soem 
torturar áquelles de quem dependem. Não querendo 
dever nem á misericordia, nem mesmo á benig
ni~ade o reconhec_imento da legitimidade do meu 
mandato, espera~et, com toda a calma, o julgamento, 
qualquer que seJa. 

Collegio da capital. 

Este collegio compõe-se dns par_:ochias dn Sé, 
. Braz, Santa Tphigenia, Consolação,Penha de França, 
o·, Juquiry, Conceição dos Guarulhos, e S. Ber
nardo . 

Os eleitores da parochia do Braz, votaram em 
separado: 

:!..0 Por haver sido eleito mesario o escrivão do 
juizo ue paz, que, como tal, funccionava, sem que 
fosse substituitlo na fôrma da lei. (lnstrucções de 
i2 de J:meiro <le 18i6, art. 8. 0 ) 

2.0 Por excesso de cetluln~. comllarando o nu
mero dns recebidas para eleitores geraes e para 
eleitores especiaes ; excesso este que altern o re-
sultado. · 

Os seis eleitores liberaes da Sé, oito de Santa Iphi
rrenia e cinco da Consolação, porque o conselheiro 
Joaquim Ignacio Ramalho, desta ultima parochia, 
não adheriu ao plano daquelles elejtores, votaram 
tambem em separado, por assim o requererem,. 
como consta da respectiYa acta do collegio. As ra
zões dadas foram : que, havendo individuas provi
dos em '1876 pelo juiz de direito da 2." vara civel, 
no impedimento do da f.", que deveriam ter sido 
admittidos a votar em separado, nas parochias da 
Sé, 0' e Jtiquiry, embora excluídos pelo tribunal 
da relação, não queriam elles prejudicar a sua 
votação, englobando-a com a dos eleitores daquel
las tres Jlarochias, onde o partido conservador 
vencêra. . __ -

' E' inexacto que o tribun:~l _ da relação h()Uvesse 
excluído a es.:.es indivíduos providos pelo juiz de 

• - a ' • • ~· apenas deela 
rou nullas as decisões do mesmo juiz, por haverem 
sido proferidas. fóra do prazo legal, visto como, 
tendo recebido os recursos no dia 26 ·de Agosto de 
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.187~ os julgára no ~ia 18. e um no d~a 20 de Se
t~mbro como se ve dos documentos JUntos a esta 
reclam~cão, sob ns. :1, 2 e 3. 

A lei é clara, e o prazo é sempre improrogavel 
(lei n. 2675, de 20 de Outubro de 1875, art. f.O; § 
18; Instrucç. cits., art. 80, combinado com o art. 
159). . . 

O actual ministro do imperio foi o promotor de 
todos esses recur~os perante a junta m unici 1Jal e pe
rante o juizo de direito, e é elle mesmo quem con
firma a"boa doutrina ,no aviso de 1:2 de Março de 
1878, a proposit.o da eleição de vereadores e de jui-
z·~s de paz da cidade de Santos, dizendo : . 

• Considerando que o mesmo tribunal da rela
ção, por um acórdão anteriór, julgou regular o 
acto pelo qual o juiz substituto, presidente da 
junta munic.ipal de S. -~~ulo, nego~-:.?e a c~p~ir 
varias despachos profertdos ])elo JUIZ de direlto 
nos recursos interpostos dos actos da dita junta, 
sob o fundamento de que, tendo sido pto'cidos depois 
de expimdo o pmzo da lei, subsistia a decisão 
do juiz antel·i01·, hypothese esta que· agora dá-se entre 
o juiz de di1·eito e ct 1·elação. » 

Na. parochia do 0' a mesa admittiu esses indivi-
• duos a votar em separado, s(.mente pa.ra evitar a. 

má fé n;J. apreciação do pleito eleitoral ; taes votos 
não prodllzem, porém, alteração alguma, como se 
vê da respectiva acta> comparada a votação dos 
diversos candidatos ao eleitorado. :Mas, nas paro
chias da Sé e de .Tuquiry aconteceu o contrario.-

Na parochia da Sé a mesa entendeu que devia 
consultar o presidente da província para saber -
se a taes indivíduos, providos depois de expirado o 
prazo da lei, podia ser applicado o aviso de 29 de 
Julho deste anno, visto como não se tratava de 
indivíduos excluidos pelo tribunal da ·relação, 
como os de Taubaté, Bragança, Guarahy, 1tapece
rica e outros logares, mas de indivíduos que eram 
reputudos não providos, por o íerem sido fóra do 
tempo fiX:a.do para '3 deeisão do juiz de direito, 
subsistindo a decisão do j-uiz anterior ou da junta 
municipal. Este otlicio de consulta consta da res
pectiva acta da eleição da Sé ; e o presidente da 
província não deu resposta alguma, eomo se vê da 
mesma acta, sem duvida })Or entender que o aviso 
de 29 de Julho não podia destruir a decisão dada 
Iio aviso de 12 de :Março, ambos deste anno, sendo 
este uJ..timo fundado no seguinte arrazoado da 
secção do imperio do conselho de estado, que fura 
mandada consultar por aviso de 26 de Março 
de :1877: 

genia, porque decisões {ó1·a do prazo fatal não têm 
Yalor algum juridico. - · 

Sendo estas as questões unicas que os adversa
rios levantaram sobi·e as eleições da Sé e de Ju
quiry, e n::ío tendo valor algum a reclamação para 
que dous m·banos fossem admittidos a votar, por 
iss_o 9.r~e a lei _!'ep~Ile da urna as praças de pr~t, 
prmcipiO este tao liberal, que sorprendeu a mUlta 
gente ouvir ler o protesto do conselheiro José Bo
nifacio de Andrada e Silva e mais dons conspícuos 
memhros do mesmo partiuo, e:::tiio taes eleições 
für~ de toda. e qualquer impugnação. E não tem. 
razao d~ ser a alcunhada votação tomada pelo se-

I 
gundo tabellião Joaquim José Gomes, sob o pre
texto de que os indivíduos que se diz que alli 
compareceram eram cidadi:ios qualitlcados, e, entre
tanto .repellidos da urna }leia mesa parochial da Sé, 
que, como se vê da.s respectivas actas da segunda 
e da terceira chamadas, proclamava bem alto que, 
.ainda mesmo até concluir-se a ultima chamada, 
conforme o art. !Oi, § -i. o das mesmas instrucções 
citadas, admittiria ·a votar os cidadãos que a.pre
sentasscm certidão · de provimento de recurso 
para inclusão na lista proferida tres mezes antes da 
eleiçã . 

E n . eva notur que individuo algum. dos laes 
provhlos fóra do prazo legal, requereu' cousa 31-
guma ú mesa parocllial, nem apresentou a· neces
sari::t eertidão do provimento, como se vê das actas. 
Os requerentes foram o conselheiro José Bonifacio, 
o desembargador Bemardo Gavião e o Dr. Antonio 
Carlos Ribeiro de Andrada, dos quaes o segun_do nem 
ao menos quiz entregar á mesa um papel que disse 
ser aquella certidão. Ora, a mesa: parochi:ll não era 
obrig-ada senão a cumprir o citado § ~.o do nrt. :107 
das iustruc., a.inda mesmo que os referidos ci
<Jadãos houvess~m sido bem providos, no p1·azo legal; 
E clhro que a execução do aviso de 2.9 de Julho 
presupponha a apresentação de certidões do pro
vimento, pois q'!le as mesa.s p~u·ochiaes não são pro
curadoras dos mteressados. 

A votação tomada pelo 2. o tabeHião Joaquim 
José Gomes· é de umn originalidade que convem 
deixar registrada pa.ragloria dos que aconselharam 
esse novo mouo de fa.zer votos; tambcm: foi a re
producção de cousa igual, feita> Qm 1876, pelo 
actual ministro do imperio. Vou pedir ao actual 
ministro da fazenda, conselheiro Gaspar da Sil
veira Martins, o phraseado energico com que,. 
em :1:3 de Janeiro de 1877, ante a terceira commis
são de inquerito, verberava essa inno"vat:ão do seu 
actual eollega, o ministro do imperio: Dizia eHe 
em sua reclamação escripta, que acompanhou o 
parecer sobre a eleiç:io da província do Rio Grande 
do Sul, apresentado na sessão de 26. de Janeiro 
daqueUe anuo : _ · 

« Não respeitando essa decisão legal da maioria~ 
retirou-se a niinoria c foi com os seus correligiona
rios fazer declaracão de voto perante o escrivão de 
orphãos: · 

«Não se comprehende realmente como se possa, 
sem intuitos 1·eprovados, pretender dar as honras de 
uma elei~ilo parochial, e obter sua aprovação, a 

. . .. - ,. ~ . 
Determinou a lei que a eleic;ão se proceda em uma 
assembléa parocbíal, dirigida por uma mesa orga
nizada de accôrdõ com as regras qlle ella estabelece. 

rocurou asstm a ei cerca)," e to as as garantias 
de publicidade e authcnticidade o pronun.,iamento 
dos cidadãos. Tudo o que se fizer sem a observação 
daquellas iegras nã() e t&ma eleiflúJ, mas um tun~ult6 
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(1ue não póde tr~duzir de um modo nuthentico e 
certo o voto popular. A nullidade é a sua conse
quencia rigorosa. 

" Não ha parcialidade politica que não tenha em 
uma villa ou cidade, um escrivão que pertenc'a· ás 
suas fileiras ; e, a tomar vida e a ser aceito· e~se 
rnagno irwento, dispensava-se a assembléa e mesa 
parochial, e as formulas garantidoras da lei perde
riam sua- razão de ser. Um dos resultados, que se 
manifesta pelo mais ligeiro exame,é t1 ftJ.culdade de 
~presentar-se. ~m numero w:bill"f!l"io de votos, pela 
!alta de pubheidad,e e fiscahsaçao dos adversarios: 

« Demais, como reunir votos que ignora-se se 
foram realmente dados, se representam votantes 
~eaes, ou. süo apenas o result:~do de um calculo 
m1agwarw? • 

Cumpre ·ain.~a attend!)r ptJ.ra a certidão passada 
pelo 2.0 tabellwo Joaqunn José Gomes (doc. n. !.~:). 
Tomou os votos em differentes instrumentos desde 
hora~ da tar~e, até horas da noite, que elle não de
termma! E 1sto o fez durante os tres dias 5 6 e 7 1 
Arvor&lU-se em presidente ·da mesa parochfal, re
çebeu cedulas, e fez apurações, tendo por auxiliares 
a quatro doutores ! Não conhecia os indivíduos que 
votaram; e estes não assignartJ.nr os taes instru
mentos ! Não tomou os instrumentos no seu livro 
de notas; pelo que não se· lembra absolutamente 
senão das eircumstancias reltJ.ladas na mencionada 
certidão! 

A primeira. informação dada pelo mesmo 2.0 ta-
1J~llião ertJ. de um esquecimento quasi ábsoluto : 
nao conhecia pessotJ. tJ.lguma, nem mesmo quem Ih e 
encommendára aquella eleiç-ão ! Felizmente veiu a 
declarar o nome de~te, por effeito da réplictJ. que 
fiz, ~fim de que ellc certificasse sobre os actos que 
Ilratlcou, e que não llOdia ignorar. 

Todas estas difficuldades oppostas pelo segundo 
tabellião crtJ.m-tendentes a impedir a prova de que 
aquelles individues, excepto talvez :10 ou :12. -eram 
phantasticos ; e facil seria a provtJ., se os seús no
mes fossem rFelados c certificados. · 

Sorprendera, porém, que fossem os eleitores de 
Santa Iphigenia os que promovertJ.m a votação em 
separado dos i9 eleitores liberaes, ·quando os meus 

· ~dvers!lrios attenderem para o seguuite, em relação 
a.elmçao daquella parochia : 

~-o O juiz de paz que organizou a mesa paro
·çll}al, Dr. 'Laurindo Al.Jelardo de Brito, já não era 
JUIZ de paz, por haver sido nomeado inspcctor do 
thesouro provincial em 12 de Fevereiro, tomando 
P?SSe na mesll)a data (doc. n. 5); doutrina esta que 
nmguem põe em duv1dt1 (instrucç. n. 56;) de 3:1 de 
DezembrO de f868, art. 9. 0 § 6. O) 

2~ o Tinham perdido o direito de intervir na or
gtJ.mzaç1io da mesa-o eleitor coiumendador José 
.!\faria-Gavião Peixoto, e o immediato Dr. Francisco 
de Paula Rabello e Silva; o primeiro por estar 
m!J.d:~do para a.parochia da Sé, segundo o declarou 
a J.unta ~aroclual . de !JUalificação dt1 mesma paro
chl~ de :santa Iph1gema, nos tr;;balhos deste anno 
mu1to antes da eleit;.ão de 5 de Agosto (doc. n. 6); 
o segund~ por mudanç.n para a villa de ~ahú, em-

r • 

n. 7), por isso que o <_!ireito eleitortJ.l, uma vez 
perd!-do p~r mudança, nao é recuperado pela volta 
a res1denem antertor Av. n. 346 de 25 de Setembro 
e . 
. 3.<> Ainda por este facto da mudan~ de residen

era an!es da eleição até hoje,, não devia. votar no 

rochia de Santa Iphigenia, o commendador José 
Maria Gavião Peixoto, ainda que os princípios· 
le~aes; quanto á formação tlas mesas paroehiaes, 
seJa~ despreztJ.dos, importando necessariamente 
nullzdade a sua deroga~ão (instrucç. cits. dil !876. 
art. 86,. § 4..0

, ns. i e ... ). · 
Inflmram no resultado da formac:iio da mesa os 

votos daqueHe eleitor e daquelle iinmediato mu
dados, porquanto, não tendo comparecido senão 
esse iinmediato, o juiz. de paz teritJ. de convidar 
os re.sl?ectivos vota~os ptl.ra juízes de paz (Instrucç., 
tJ.rt. 5. 0

, §4..0 ), arl!ando para o dia 3 de Agosto a 
formação da mesa, e, sômente no caso de não 
CO_!ll:parece!'elll nesse ~ia (lnslrucç., art. 5.o, § 8. 0

), 

o JUIZ de paz poderta convidar cidndã.os. Apenas 
comp~receu um vot_ado para juiz de }):tz, o Dr. In
dtJ.leciO nandolp!lO Ftgueira de Aguiar, e deixtJ.ram 
de ser preencludas as f~lltas dos outros dous im~ 
mediatos. . · 

Tendo os dous ultimas mesarios obtido 5 votos, e 
sendo de 4. votos partl. cada um dos dous mesaríos 
a differençtJ., isto é, um voto de excesso do eleitor 
mudado, :1 voto de excesso do immediato tambeni 
mudadó, e 2 votos, que faltaram, de cidadãos que 
deveriam ser convidados para · representar a 
turma dos immediatos, os dous mesarios ultimos 
poderiam ser outros que não os que fit:ruram na 
apuração do dia.2 de Agosto. "' 

Concluindo o que ha sobre a eleif!ão da parochia 
de Santa Iphige_nitJ., quero deixar mencionado que 
a mesa, que tJ.lu era liberal em sua maioria enten
deu tambem que não devia chamar a vôtar em 
separado os t~es indiviq1;1os :p!'ovidos fóra do prazo 
l~gal em ~876, como tJ.has o fizera na eleição tJ.nte
nor I E 1sto prova que a recltJ.mação era apeMs . 
um plano forjtJ.do para inutiJisar a victoria con
se~v~dora !las _parochías da Sé, Q' e Juquiry. A 
pa1xao part1dar1a gera essas e outrtJ.s contradicções 
de todo o genero. 

Em sessão de 4 de Jàneiro de :186~, o conselheiro 
José Bon!facio, p~d_!ndo á cama!a dos deputados a 
approvaçao·da ele1çao da paroch1a de Caconde, cuja 
mesa liberal htJ.via rejeitado :144: individuas man
dados incluir pelo conselho municipal fóra do prazo 
legal, exclamava : 

• Confesso a V. Ex. que a minha acanhada intel
Iigencia recútJ. ante a doutrintJ. do nobre deputado. 
Não me parece razoa.vel. 

• Digo que a mesa parochial, posto qrte não 
competen~e para rejeitar vot~ntes, o gue não con
testo, podta, se o facto era tllegal, dizer: « Não 
obedeço a esta ordem, c entrego-me ao juizo da 
camarn dos deputados. Competente para decidir 
do que pratiquei, ellajulgará-se ha vottJ.ntes pre..
judicados quando apenas exclui votantes não qua
lifictJ.dos, e que sem recurso obtiveram do con
selho municipal uma inclusão illegal e fóra de 
tempo. • . 

• Concluo, pois, por })edir á camura dos depu
tados a approvação da eleição de Caconde .• 

E essa eleição foi approvada, vingando, portanto 
t1 doutrina sustentada pelo conselheiro José Boni~ .. . . •· ~ .. .. 

o mesmo conselheiro José Bonifacio protesta con-
1fa as eleições ·consm-vadoras da Sé e Juquiry e 
ta.m.bum do O', mas não contra a de Santa Iphigenia,.' 
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meu favor o arrependimento tio actunl ministr~ ~o 
imperio no aviso de :12 de l\larço, sobre a ele1çao 
municipal dé Santo~; ~lle q~e foi .o Pl"?Pf!-gador 
da doutrina contrana, rnclusive das eletçoes em 

· salões de escola nocturna. Se o. ministro cedeu, 
eBe que devia c~nserva!-' o amor de pai ao systema~ 
não é exigir mUlto ped1r aos outros que voltem a 
doutr!:J.a · prég-ada cnt f.86~, <linda que i~so favoreça 
a.gora aos conservadores. LemiH·em-se de que o 
ministro do imperio utilisou -se da doutrina da re· 
sistene.ia ás decisões proferidas (óra. do prazo.legal, 
afim de salvar os amig-os políticos na cidade de 
Santos: não é jusio que pensem de UJ~l modo par.a 

. a cidade de Santo:; e de modo oontrano para a CI
dade de S. Paulo, em questão identica, tirando 
dUJ)lo proveito. O prazo legal correu, tanto p~ra 
Santos, como para S. Paulo. A causa do partido 
liberal, a})9iada no programma anti-religioso da
quelle tempo, não era tal qne merecesse de Deus n 
reproducção do milagre de Josué, fazendo parar o 
sol desde o dia :15 de Setembro de i8i6 á espera de 
que o juiz ele direito da segunda vara quizesse 
despachar os recursos de qualificação promovidos 
então pelo actuàl ministro do imperio, que ez·a o 
procurador geral dos reclamantes. O direito não 
deve variar com o tempo e segundo os Jogares .. 

Collegio de Jfogy das C1·uzes·. 

Neste co11egío foram tomados em separado os 
votos dos eleitores da earochia de Itaquaquecetuba, 
l)Ol' haver um jndiviâuo, de nome C:1etano Cor
rên, pertencente ao partido liberal> lançado na 
urna vasin algumas cedulus (doc. n. 8), não tendo 
o subdelegado de policia querido auxiliar- a mesa 
parochinl na prisão desse cdnünoso. Felizmente, · 
como se vê das n.ctns d:l eleição, :1 J)Olici~ não lo
grou o intento, por isso que, quando r~~:U~l ltm· 
çadas na urna as taes eedulas, estavam Ja fora da 
urna e euun~s·s:Jdas as que haviam sido recebidas 
nas tres chamadas (doc. cit. n. 8). As eedu1as 
assim :~tirndas criminosamente, niío prejudicam a 
eleição, porque não altermn o resultado. · 

Est<1 eleição não póde deixar de ser npprovt1da, 
segundo o princil)io lega\ (Instrucç. ci-t. de i876, 
art. 14:6 § 2.0 ) ~que o excesso ele ccllulus, em re
lação ao numero dos yotnntes, nfío é motivo pttrn 
annullar-se a eleir-ão, quando niío influir sobre .o 
resultado da Yotaçiio.)) (Av. n. 91 ue H de Alml 
de :1.864,). E esstl doutrina tem u insuspeita auto· 
ridade de um. adversario como o conselheiro Jos(! 
Bonifacio do Andrada e Si h~:~, que expediu o aviso 
sup1·acit:-.do na qualidade de ministro do imperio. 

Obtive dos. eleitores daquella paroch~:t 4 votos. 
(Doc. n. o 9.) 

Collegio de Jacm·ehy. 

Este eollegio funccionava regularmente no dia 
4 de Setembro, quando os eleitores da parochia de 
Santa Bra:nca e alguns da parochia de S. los'~ de 
Parahvtin:ga recl~maram contra a intervenção dos 
eleitores da patochia de Jacarehy nas votações, 
soh o pretexto de nullidades na eleição desta ul-
tima. · 

_ historia da eleição da parocllia de. Jacarehy 
attesta que havia o plano de vene"er alh a todo p 
transe o pleito eleitoral. Desde tempos longos, foi 
sempre triumph::mte naquella ci par 1 

parcialidade, começou por an•orar em comman
aante superior da guarda nacional e em delegado 
de policia um individuo sem grande consideração· · 
social. Os homens· bons do partido · liberal e do 
partido republicano, assustados com a attitude do 
centro> resolveram procu.rar o direetor\o conser
vador, e todos · fizeram t1 liga de resisteneia ao 
governo para fnzerem o eleitorado e os immediatos, 
deixando a policia S(imente com dou.s votos. 

Infeiizmente a policia local encontrava apoio 
em um dos chefes do centro liberal, que a aeo
roçoava para os mais injustificativeis desatinos; 
e, porque o presidente da twovincia, attendcndo ás 
justas e leaes ponderações do digno juiz de direito 
Ja eomarca, muito insuspeito por ser liberol, não 
quizesse fazer da cidade de Jacarehy uma praça 
forte, á semelhança do que fez p:rra Arêas, Lorena, 
Guaratinguetá e outros lugares, ficando a policia 
completamente · derrotada, aquelle chefe liberal 
aconselhou a divisão do collegio eleitoral, promet
tendo que a eleição da cidade de Jucarehy seria 
annullada I 

Os liberaes da cidade de Jacarehy ficaram ligados 
aos conservadores da mesma cidade de S. José de 
Parahvtinga, no collegio presidido pelo juiz compe
tente e no paço da camara. municipal; ao }>asso 
que os eleitores !la ]>a~ochta. de Santa · Branca e 
alguns de S. Jose de Par{lhytmga retiraram-se da 
,·eunião legal do eleitorado, e congregaram-se em 
uma casa particular, sob a presidencia de um do~ 
Juizes de paz'de Santa Branca.. quando funccio· 
nava no colJegio legitimo o juiz de paz competente, 
e ahi fabricaram actas de - um suppostà segundo 
collegio I · 

Apreciem os homens honestos este facto ; e de· 
.cidam. A luta da policia em Jacarehy foi contra 
os tres partidos, o conservador, o liberal e o repu· 
blicano. o juiz de direito, IiLeral muito respei· 
tado por todos os hons cidadãos, foi maltratado pelo 
delegado de })OJicia. Não era mais uma luta poli· 
tica; era um comJJate pela dignidade da gente 
honrada do Iog-ar. 

Entretanto, ha quem assevere que a eleicão da 
parochia ue Jacareby se1·á ~nuuH~Hla, e tJUe a ca
mara dos deputados apurata os votos uos tnes elei· 
tores que, commandados pelo delegall.o de policia, 
fizermn um segundo coliegio em casa do aj utlante 
Braga, sem justificada torça m:~ior l 

Em ultimo caso, diz-se que a e:1111<1ra <los depu-· 
tatlos apurará esses votos como- de uma segunda 
turma de collegio 1 

E, (\ífficil acredital-o. A Deus niio praza que um 
partido, só porque dispõe de mnioria nn camara 
dos deputados e no senado, possa olvidar o direito 
e apagar a lei. O segundo collegio é um acto anar
chico; é um attentado, que não deve escapar á 
pJinirão legal~ afim de não g~neralisar-se G sys
tema· da setmração de eleito1·es em dous, tres ou 
mais collegios, conforme a fantasia de um chefe 
que queira a·busar de sua autoridalle moral sobre 
Ds amig-os que têm de conhecer e julgar o processo 
eleitor~ll. Um partido que para os seus interesse~ 
e~eitorae~ sacr-ifica as leis, está em vesperas de 

esmo 
conservador. O centro liberal, porém, querendo 
destruir esse baluarte daqucllc partido, e não 
encontrando :mxiliarcs na ge~nLttci-S1subÍ.I:r~iaa-:--(ldleec--g.ua--J--~in-:~--Vi~~~---------'----~------
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:L o Apparato militar e violencias da policia para vicio da forlJ!a!fão da mesa, e a unanimidade d~ 
aterrar os votantes. Isto consta da acta do ~ia 5, votantes na eleição de eleitores especiaes. 
-tendo a mesa parocbial trocado officios com o dele- A eleição da parochia da villa do Jambeiro (an
gado de policia a este respeito; e afinal a mesa teriormente Cupivary) contém os seguintes vícios: 
protestou, porque os attentados contra a liberdade · :1. o Concorreu para a formacão da mesa o cida
do voio tomavam as mais audaciosas fórmas. dão José Francisco de Almeidà, que não estava 

2.° Cedulas para eleitores geraes, ~69; cedulas qualificauo (doe. n. :1.0); alterando isso o resultndo, 
para eleitores especiMs, ~0:1.: differen!fa, 68. porque o ultimo mesarJO, Leopoldo Mach~.do, obte-

A eleição da parochia do Buquirn tem o vicio ve apenas um voto, em desempate com outros 
radical de haver a mesa sido organizada por elei- dous. 
tores ainda não approvados pela eamara dos depu- 2.° Foram eleitos mesarios ·o mesmo Léopoltio 
tados. A eleição anterior dessa parochia, em :1.877, Machado, qúe, .ainda mesmo sendo o qualific<lflo 
havendo obtido parecer favora.vel em sessão de Leopoldo Com·ado Machado, era inclegivel (doc. 
:1.0 de Outubro, não foi então appro,rada por falta n. :1.0), e Antonio EgydiQ dos Santos, tambem não 
de tempo, apezar de haver eu requerido que o quahlicado (doc. n.· :1.0). 
parecer fosse dado para ordem do dia seguinte, 3.° Foram eleitos substitutos, 1:ão sómentc o 
no que não fui attendido, sendo impugnado o mesmo José Francisco de Almeida, não qualificado 
meu requerimento pelo deputado Martiaho Campos, (doc. n. :lO), mas tambem os já referidos Leopolt1o 
naquella mesmn ·sessão . Não houve sessão nos dias Machado e Antonio Egydio dos Santos~ que já eram 
:12 e :1.3, por faltn de numero legal ; e no dia f.4: foi mesarios; -e, JTortanto, os substitutos foram eleitos 
encerrada a assembléa ·g-eral leg-islativa. . em numero inco1npleto. 
· A eleição dessa parochia do Buquira não púde, IJ:.o Não sendo elegível o referido Leopoldo 1\la-
portanto, ser api>rovaua, tal é a doutrina legal- chado ( doc. n. :LO) o lugar .de quarto mesario 
quanto ao facto de ter sido organizada a mesa pa- · competia a um do~ dous· o_utros votados com um 
rochial por eleitores e immediatos ainda não- re- voto, Vasce Pinto Rebello Pest.ana e loão Soares 
conhecidos pela camara dos deputddos, os quaes Perei~. 
não podiam pmtica1· acto algum eleitora-l (Av. n. 65 5.0 E o substituto José Frailcisco de Almeida s~r-

. de 8 de Fevereiro de :1.865). E um tal facto importa viu, durant<} o processo eleüoral, desde o dia 5 de 
necessariamente·nullidade dos respectivos trabalhos Agosto, no impedimento de um dos mesarios. : 
(lei n. 2675 de -20 de Outubro de :1.875, art. :1. o Se esta eleição não é · nulla, necessa1·iainente 
§ 26 n. 2; Instrucç. de :1.876, art. 86 § :1.." n. 2), nulla (Instrucç. de :1.876, art. 86, § :1.. 0 ns. 2.0 e 6.0 ) 

pois que sómente os eleitorC:s, cuja-eleição tiver por isso que concorreu para a eletção dos mesarios 
sido approvada pel<J. camara dos deputados, pódem um individuo não qualificado, cujo Yoto influiu no 
votar para a organização da~ juntas e das mesas resultado, e fizeram parte :la mesa parochial indi
parochiaes (lei cit., art. :1.. o § :1..<>; Instrucç. cit., viduos inelegíveis (doc. n; :1.0), então nãoha nul
art. 5. o §§ :1.. o o :lO, e ar•. 99). lidades eleitoraes, ~ ainda uma vez .vou inyocar o 

·precioso auxilio do conselheiro José Bonifacio, que, 
Collegio de Caça.pava. como ministro do imperio, e:xpediu o aviso n. 47 de 

2'~: de Fevereiro de i86(1,, atlirmando a boa doutrina, 
Este collegio compõe-se dos eleitores da paro- isto é- que a incapácidade de um .ou ·mais mem- . 

chia da cidade e dos da parochia da villa do Jam- bros das juntas ou mesas parochiaes importa nul·-
beiro (CD.pivary, anteriormente). lidade substancial. 

A eleição ·da parochia da cidade contém os se-
guintes vicios: Collegio de Parahybuna. 

i.° Compareceram no dia 2 de Agosto seis elei- ·Este colleg-io compõe-se dos eleitores das paro-
toras e tres immediatos. Absteve-se de votar o juiz chias da cidade da Parahyhuna, do Bairro Alto, e 
de paz, que era um dos seis eteitores. Ainda mesmo, da villa d<J. Natividade. · 
contando o juiz de paz, houve o excesso. de · um · A eleição da parochia da cidade de P[•rahybuna 

· immediato (Instrucç. de :1.8i6, art. 5.0 ~ 4.0 e 6. 0
); encerra sómente a questão dos votos tomados em 

e recebendo o quarto mesario a~enas um voto, em separado, de indivi•iuos providos em recurso sc1n 
desempate com o quinto e ultimo votado, é evi- os qunlificativos do art.27 das instrucções de !876. 
dente que o voto de excesso alterou o resultado, Era-m tres certidões -de provimento: a mesa paro
servindo illegalmente o quarto mesario 'l'homé chial admittiu na urna geral os n:encionados em 
Mendonça de Vasconcellos. E este quarto mesario duas de taes certiuões, porque .cad(l. um nome tra
estava fóra do termo, em viagem, como confessa zia aquelles meios de veriücat!ão . de identidade ; 
a aeta! mas por summo escrupulo;-aÚmittir:. em separado 

2.6 Ced,ulas para. eleitores geraes.-369; cedulas as cedulas dos outros, cuja identi_dade ella não po
par:i eleitores especiaes-369. Os eleitores espe- dia reconhecer, por falta daquella.s declarações, 
ciaes todos elles, tiveram 369 votos! Esta uuani- falta que importava necessa1·iammt.c · nullidaue 
midade, só por si, explica o triumpbo liberal nessa (Instrucç. de 18i6, art. 86 §'1. 0 n. 8.0 § 2.u n.3.0

). 

parochia. . A camara dos deputados, na legisl~tura dissolvida, 
3.0 No dia 5, o mesario João Rodrigues de consagrou o principio de serem nuUos taes provi

Oliveira e Silva não compareceu, e foi substituído mentos, por falta das declarações especificadas 
----------------~l~e~"a~l~m~e~n~t~e-~·~N~a~d~a~~ar~t~ic~i~~-~~~~~·~~~~-~~~~~q~~· ::·~~s cimdas. Exen1ples: na 

pareceu e fnnccionõu, não sendo m:.1.is meaario. eleição da parochia de Paconé, em 1\latto-Grosso, na 
(lnstrueç. de :1.868, art. ~(!.)!.Este facto, só por si, de Nossa- Senhora do Carmo de Tocr.ntins, no Pará, 

· sendo a lei uma verdade n~.e~s~te~p~a~iz~,~e~· ~su;;pm~·cdie~n~t~ef-t~e~n~a[ind~e~B~r~ota~s~, ~cfãmMS~. f:P~a~uÇlo~-~·ffiS~~o~m0e~rats~l~i~s~'--------paro 11 ·:mnullaoão desta-ele~- , -~ . nomes, sem es o, 1 a e, res1 encm, filiação e 
apur{leões for:.un simplesmente resultados de pré- renda,cousas que co.IIStittfem a qualiilcação •, seguüdo 
vias cõmbiriações ; . tanto mais concorrendo o outro o dizia o actual ministro da f~zend3, em ementll 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 26/01 /2015 14:29- PÃjgina 14 de 42 

::;essao em 4 ae Janeiro o.e H$7~. 

offerecida por/ elte e se~s compa~h~iros ~e dep~- , lei seria sustentada e respeitada pela camara dos 
tação ao p~r~cer da ~rcetra comnussao de mquertto I deputa~os.. . . . :;,•. 
sóbre· 3 el0ção do Rw Gr:mue do Sul. E o mesmo .1 A mmona ]Iberal, n:t Jegtslatura passada, pen., -
aetuai ministro da fazenda, . na recl:unação apre- I sava e sustentava a nll.Uidade de provimentos nas 
senta4á ant.e ·a)fi(.:>ma c·ommissão, . a proposito da \ condioões supra-expostas; e até o unico dep11tado 
elei~o da pardé-liia de Piratin y, já bavia dito: · liberal de S. Paulo. o conselbeir(J :Martim Francisco, 

• .Nüo :;e póde considerar qualificação válida, i propugnava e votava nessa mesma conformidade. 
antes é nulla de ple-no di,-e i to, aquella que não é I 8erá licito acreditar que mudem de opinião, só
feit:l por <listrictos e quarteirões conr a declaração , mente para satisfazer interesses e paixões de seus 
Ja id:ule, estado, profissão, renda, domieilio e fi- t co-religionario>; em S. Paulo? Qual o futuro deste 
liação, para veri{icacão da id-entidade . . . Nestas con- llaiz, se as opiniões e os actos dos homens políticos 
dições, -bem ge vê, • não podia a maioria da mesa Yariarem seg-un{lo as con veniencias do momento ? 
;.\ceitar taes listas, o recmso apregoado, e admittir A lei e a ju>;tiça serão incompatíveis com a política? 
a votar os inuividuos nessas listas relacionados. A coherencianão é, porventura, um preceito moral? 

• Como, na verdade, verificar a identidade do vo- ·A eleição da pnrochia da villa de Nntividade tem 
tante, como >;abcr se o que se apresenta era o o defeito substancial de não coincidir o numero 
mesmo cujo nome estava indicado nas relações, das cedulns recebidas e o numero dos votos destas 
se não tinha a mesa meio algum de ' 'erificação? com a votação attribuida nos eleitores. E este facto 
llcnos ainda podia ella tomar os votos em separado, altera m_uito o resultndo eleitornl, como foi bem 
Jlois só era obt'igada a fazel-o quande nquclles in- demonstrado na acta do collegio. Tal eleic:;ão não 
dividuos apresentassem diplomas ou o~ titulos que póde ser approvada; e, llOr isso, o collegio tomou 
não tinham. • em separoú.o õs votos dos respec"tivos eleitores. · 

Eapropositoda eleição da parochiade S. Bórjn, Colleg·o le s Lui"' 
acrescentavn : 1 c • .. • 

~ Como admittir em tal ca-so a votar esses..indi- A unica questão que. hn a re~peito dos eleitores, 
viduos, sem os requesitos de idade, residencia, que compuzeram este collegio, é a de ter sido rei
estado, filiação e renda, que só constituem o que ta, ·nu eleição de S. Luiz, a terceira chnmada logo 
se chama qualifi.cacão; pois são as qualidades que foi con~luidn a _segunda, que huvia sido co
Jegaes que distinguêm os indiriduos que podem meçad~ no dw anteriOr. · 
ter os mesmos nomes ? · A parochia da cidade de S. Luiz de Parabytinga 

• A mesa de S_. Borja, pata. eritar desordens, to- é um baluarte conservador, de todos os tempos. 
mou-lhes os votos em separado,. por carecerem de Ainda ag-ora, o partido liberal não levou á urna 
titulos e serem desconhecidos. Dar-se-Ita que a senão oito voto~;, ao passo que o p:l.rtido conser-
commissão os conheça 'J » . vad()r levou mms de 290. Onde a fraude? A prova 

A mesa parochial na cidade de Parahybuna fez de que não houve fraude no facto- é que os li-
o mesmo que a mesa parochial em S. Borja; para beraes, protestando · contra a eleição, não articu
evitar desordens, e mais violencias policiaes, como !aram essa irregularidade; como se vê das actas. 
consta das actas, tomou em separado os votos desses A lei n. 2675 de 20 de Outubro de 1875, acabando 
desconhecidos. Dar-se-ha que a commissão de in- com a jurisprudencia das nullid:u.les decretadas 
querito e a camara dos deputados os conheçam, por avisos do J!OVerno (a lei de 19 de Agosto de 
para mandar englobar os seus votos, e alterar 0 18~6, art. 4:8; não a decretou), firniou um princi
resultado eleitoral em um terço do eleitorado ? pio salutar: sómente importam necessuriamente 

Não sou ~uspeito . Sempre propugnei por esses nullidades as irregularidades especificadas no art. 85 
mesmos princípios adduzidos naquelle tempo pelo das instrucções de !2 de Janeiro de I8i6, salvo se, 
actual ministro da fazenda. E na votação da emenda ' dan!lo-~e outras, houver prova plina de fraude que 
sobre ~~ eleição de S. Borja, Y<>-tacão que foi no- preJUdique o res•1ltndo da eleição (instrucoões de 
minai, fui um dos que rejeitaram ·a terceira con- 1876, art. !46); não sendo licito acreditar que o 
clusão do parecer da commissão de inquerito le~islador cstntuia preceitos diversos para as elei
sustentando que os votos, tomados alli em separado ções primarias c para as eleicões de vereadores e 

· pelos motivos llupra·expostos, não deviam ser con- de juizes de paz. · • 
tados; embora aquella terceira conclusão fos~e em A' sombra desta doufrina verdadeira, a camara 
vantagem dos meus co-religionarios no IUo Grande dos deputados, na leg-islatura passada, approvou 
do Sul. Dos que acabam de ser reeleitos, votaram por quasi unanimidade uma emenda que offereci 
então · na mesma con_formida~e : Fr.anco de Sá, ao parecer da segunda commissão de inquerito, re
Affonso Celso~ Theophllo Ottom, Martlm Francisco, !ativamente á eleição da parochia da cidade de 
Leão Velloso, Cesario AI vim e Dantas. E, ácerca S. Sebastião, na qual se dera facto identico. 
da éleição da parochia de Brotas, em S. Paulo, Se, porém , essa eleição não fôr approvada, de
envoJ·rendo a mesma questiío, votaram nominal- nuncio desde já ~ue a eleição da parochia da ci
m:ente, não sóm~nte os acima ·mencionados, mas dade de Porto Fellz encerra vicio completamente 
amda outros : Ltma Duarte, Florencio de Abreu igual. Não tendo sido concluida no dia anterior a 
Fernando Osorio e Flores. ' segunda chamada, o foi no dia seguinte : e imme-

Não quero acreditar que os meus adversariós diatamente foi feita a terceira. 
conseguirão que sejam contados, na eleição da ci- Os eleitores liberaes da a · 

de de Parabybuna, os voto es m vz- quereram para votar em separado no 
duos sem as declarações necessarias para o reco- S. LU'tz. Não impugno esses votl)s. 
nbeeimento de ·sua identidade. A mesa parochial 
pedia deixar de admittil-os, como ore 
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Nã da paroehia de Paiolinho (hoje Redempção) 
tudo foi feito a bieo de penna. A eleição não pas
sou de uma formalidade, sem o elemento popular. 
Apezar disso, o numero das cedulas recebidas não 
coincide J?.a apuração, como a mesma acta o con
fessa. Por exemplo, tendo sido recebidas !7{) p&ra 
eleitores especiaes, e outras tantas para eleitores 
geraes, a acta da-apuração diz que afinal apparece
ram daquellas só mente i75. 

A elei~ão em Santo Antonio do Pinlwl é sem ra
zão de ser; porque essa parochia foi extincta pela 
lei provincial n. 9 de 4: de ~lar~o de i876. A lei n. 
2675 de 20 de Outubro de !875, no art. 2 · § :1.0 , 

mandou subsistir inalteraveis as circumscripções 
parochiaes contempladas no recenseamento, «não
obstante qualquer alteração feita com a cl·ea
cão de novas freguezias, ou com a subdivisão das 
existentes•; não prohibiu a ~xtincção de parochias, 
e assim deve entender-se, além de outras razões 
de natureza civil e de natureza ecclesiastica, pela 
regra de hermeneutíca-enumeratio.infirm,at legem 
in casibus nm~ enumeratis. · 

Não tendo a lei enumerado o·caso de extinccão 
de ·parochias, l)las sóniente os de c1·eação ou de SÜb
divisãó, é obvio que os moradores de Santo Anto
nio do Pinhal deviam votar na urna da parochia de 
S. Bento de Sapucahy-mirim, dando esta não :1.1 
eleitores sómente, mas !5, segundo a regra do de- · 
creton. :1.082 de :1.8 de Agosto de :1.860, art. {0 , §§ :1.1. 
e2:1.. 

Evidentemente são nullas ambas essas eleições, 
porque os votantes de ·Santo Antonio do Pinhal, 
concorrendo á urna em S. Bento de Sapucahy
mirim, da qual aquella foi desmembrada pela lei 
provincial n.· 2 de 23 de Março ·de :1.86!1., alteraria 
o resultado eleitoral. A camara dos dep11tados, na 
legislatura dissolvida, adiou a approvação da elei
ção de Santo Antonio do Pinhal, certamente para 
esclarecimentos; e não consta que fosse julgada e 
approvada posteriormente. . 

Basta considerar o numero dos votantes de Santo 
Antonio do Pinhal e os votos obtidos pelos eleito
res de S. Bento de Sapucahy-mirim, para reconhe
cer que o resultado seria alterado ; além de que, 
<tevendo ser :1.5- e não U eleitores-os -de S. Bento 
de SaJ?UCahy-mirim, a minoria poderia obter 5,. e 
.não somente 3 em S. Bento, e :1. em Santo Antomo 
do Pinhal. A differença é patelfte contra a mi-
noria. · -

Esta solução não prejudica a candidato algum, 
porque a vota~ão foi englobada no collegio; e cada 
um dos votadôs perderá, nesse caso, quinze votos, 
stl compareceram todos os eleitores de S. Bento .e 
de Santo Antonio do Pinhal, ou menos, se algum 
faltou. . 

FaÇo esta observ~ção, afim de que possa ser salvo 
o principio legal sem a contrariedade opposta pelo 
interesse. 

Collegio dt Guamtinguetá. . 

É uma unica parochia com 5:1. eleitores. Esta 
-grande :QJ.assa de eleitores convinha ao governo : 
d'abi o .esforço_ e a serie de violencias e arbitraria-

as entradas da cidade, afim de impedir o livre in
gresso dos cidadãos votantes, que não promettessem 
~otar com a·policia, a mesa resolveu unanime
mente adiar -a eleição para o dia 26 de Agosto, 
affixando o respectivo editai. e çemmu:nicando o 
acto ao presidente da provinda {doc. m.. H). . 

Na vespera, a presença de um offi.cial de linha, o 
tenente Gaspar Ribeiro de Almeida Barros, ins
pirando receio a policia de que não se prestaria aos 
planos premeditados de violencias e de attentado:s 
de todo o genero, deu motivo a telegrammas entre 
a policia local e o presidente da provància, .con
cluindo este por ordenar .áquelle .official que vol
tasse immediatamente para a capital. deixando a 
força qne seria commandada por outro offi.cial. ~ 
Em vão, pedi ao presidente da província a .certidão 
desses telcgrammas {doc. n. !2), foi-me recusada! 

Os liberaes, cujo plano estava llem traçado • 
dando mesarios como impedidos ou ausentes, or
ganizaram no mesmo dia 5, uma novn mesa paro
chiai, e fizeram a eleição! 

Não posso examinar e discutir as formalidades 
do processo eleitoral, por isso que, .até no mo
mento em que escrevo esta reclamaçãe> não me foi 
possível obter certidão das actas respectiva:;. A 
mesa intrusa não recolheu ao archivo da camara 
municipal o livro-que servia para .a eleicão, nem 
mandou á secretaria do governo a cópiã authen
tica daquellas actas (doc. n. 1.3), como lhe ·cum
pria; e não foi multada. A occult~ção dessas 
peças eleitoraes bem demonstra que :llavia um 
plano de impedir o estudo e o .exame do processo 
eleitoral r~espectivo. De facto seria facil justificar 
que itão votaram os cidadão!< 'tJue aUi figuram 
como tendo comparecido. 

Infeliz mente J;Jar.a a policia de Guaratinguetã 
basta para a nulhdade da elei~ão o facto de orga
nizar ella uma nova mesa no dia .5 de Agostó, 
quando a legitima havia adiado a .eleição, pel.os 
mo ti vos expostos no oflicio dirigido ao presidente 
da.provincia (doc. n. H)- .· • · 

E ainda ao conselheit"o José Bonifacio que me 
dirijo para annullar essa eleição; e elle não póde 
deixar de confirmar hoje o que .escrê:via no aviso 
n. !Oi de i9 de Abril de :1.864:, .declarando nü.Ha·a 
.eleição presidida por um jniz de paz incompetente, 
« por nella ter datlo a irregularidade de haver este, 
não obstante a suspensão dos trabalhos dete,"'JÜnada 
pelo pl"i'mei,·o, assumido a presidencia do acto, e 
c1·eado uma mesa toda illegal. » · • 

Mais claramente não poderia eu enunciar-me. 
Em yerdade, parecerá estranlw que, ·havendo sido 
eleita ~ mesa legitima no dia 2 de Agosto, a policia 
impedisse-a de -exercer as suas fancções, -e colha 
afinal o fructo dos seus attentados I . 

O presidente da provincia, respondendo á mesa 
legitima, intimou-a para não proseguir na eléÜ)iia 
adiada para o dia 26 de Agosto, :v:isto .como' não 
consideravajustificada a força.maio,·.t 

Depois do attentado a irrisão:! 
A eleição legitima déixou de ser .feita por 

ordem do presidente da província {doc. n. U), e 
.fieou prevalecendo a duplicata .es.candalosa feit.a 

ela olieial 
m a vou pe ir ao Mtual mtmstr.o ,da fazenda 

os argumentos com que sustentava a ~boa douttin.a 
na v~rificação .de p~eres de 1877 ... a p.rD,posito da 

v 

zill1ada, no ruo Grande do .S:ul : 
« Presidiu á sna organização um juiz de paz do 
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~.o distt·icto, quan4o se achavam desi~lpedidf?S I Silva c An~onio Pereira. da .Costa, assim co in r> ~s 
todos os do L o distrwto, e sem convoc:Jçao prévia dons substitutos Andre 1\Iendes da Costa e-.hlao 
de cleitore:ye supplentes, pelo n~enos de seis elei~ . Bapti~tn Cyrino da Silva, não crão elegivcis (doc.-~. 
tores e seis supplentes, dos 01to (fUe dava esta '! n. U:). . -.:· 
parochia.~· nem do~ \'Otantes que se achavam espa- Niio estando presentes os mesarios José Alves 
U1ados.pelo municipio, esperando o edital e o con- Pinto c Antonio Pereira da Costa, a .mesa foi de· 
vite .para a continuação do processo eleitoral, clarada constitrrida com os substitutos André 
depois d:.1 solução da presidencia. Bast:l a sua orga- Mendes da Costa e outros. Nos dias 5 e 6, dando 
ni,tar.ão par:.1 ferir de vicio ins:.1navel uma tal parte de incommodado, logo depois da segunda 
nies:i. · chamada, o mesario Antonio Pereira da Costa, não 

c Existia fcrmada outra, em conformidade com foi chamado o primeiro substituto de mesario André 
as Jlreseripções legaes ; e, sem que houvesse falta Mendes dn Costa, mas o . seg-undo, tenente João 
do presidente e dos mesarios e seus supplcntes, que Baptista Gonçalves da Silva. Campos, sem explica
afias estavam em exercício, não se podia formar ção alguma de tal facto ! 
uma nova mesa. (Decreto de :1.2 de Janeiro de :1.876, 3. o Concorreram para a formação· da mesa tres 
art. 114. in fine.) · eleitores sómente, e dous immedintos. A parochia 

« Demais, a lei determinou a época e o modo da dá treze eleitores. Isto exlllica o facto de ter sido 
formação das mesas eleitoraes (lei de 20 de Outubro, realisado esse act:) ás 9 llorns da manhã :a minoria 
art. 2. o ~ 4.. o instruc:ç. de 1.2 de Janeiro, art. 99) ; prejudicou de tal arte a maioria do eleitorado. 
e nem na época precisa, nem pelo modo prescripto 4.. o Tanto em Queluz, como em Pinheiros, as 
se ot•ganizou semelhante duplicata. Estas faltas con- chamadas foram feitas pela qualificação deste anno. 
st.ituem nullidade insanave! ( lei. art. 2. o § 30, aindn não concluída; mas as netas dizem o contrario, 
segunda parte, instrucç. art. :146), sendo certo que sendo evidentemente fabricadas posteriormente no 
ainda quandg tivesse comparecido ülgum eleitor ou intuito de inutilisarem o protesto que foi apresen
supplente, a falta da quasi unanimidade delles in- tado _no dia 6, mas não toma.do na.s actas, pelo que 
ftuiu no resultado necessariamente, o que· facil- os assignatal'ios do protesto o levara.m ao tabellião 
mente se conhece- da organizarão da mesa legitima João Jo~é de Araujo Faria (doe.· n. :1.5). 
eleita por todos os eleitores e suppl~ntcs. 5. o A acta de Que~uz declara que foram rccebida.s 

É êxactamente o que se deu em Guaratinguetá. ~:2? c~du~~s l??ra ,elmtores •. g~raes e ~20 p~ra eleit_g
A mesa legitima era completamente conservadora : re~' cspecme:-; .. c :;en~o de <J6J a quahficaçao ele :18J6 
e o seu presidente, de aceôrdo com ella, attcnto (doc. n. ~~), de";rcrwm ter fa_lta.do 147, entretanto 
o estado de anarchia da localidade (doc. n. H), fnltnrmu 1.37, havendo uma dlfferenra de 10 ceda
resolvera suspe~der e adiar os trabalhos eleito- las, que alteram o resultado. 
racs (instrucç. art. i05 § 2.o n. 2), communicanllo . 6." 1\l~t::o: a mesma neta, ond_e se diz que foram rece-
o facto ao presidente da provineia. lmlns ~-0 ceclul~s para ele1~ores geraes . e ·outras 

Mas, cem que eleitores e formalida.des foi orga- tanta~ pnra. eleitores_ especzaes, declara que !la 3a 
nizada a nova mesa no dia 5 de Agosto'! Quem chamada fowm recebtdas l3i cedulas para elettores 
presidiu a esse acto? Qual o prazo para o campa- gcraes,. e outra~ tantas pa.ra el~itores especiaes, 
recimento do.s votantes? Que edital foi affixado, tendo stdo recebidas no dia anteno~ 296 pa.ra elei
l}uanào já a mesa le"'itima havia affixado um, tores ge~_aes e outras taJ?-tns pa~a eleitores espeeiaes: 
adiãndo os trabalhos da eleição para o dia 26? logo, po1:s, foram recebidas, nao ~20, mas 427. En-

Se não ern re"'ular o adiamento, o remed.io es- tretanto, os. votos dados para eleitores geraes, no 
tnã indicado no., art. :1.02 da.s instrueções de :1.8i6 ; total de 3.834., correspondem a ~26 cedulas ; a.o 
nunca, porém, deveriam ser preteridos os prazos JHlsso que ~s votos dados para eleitores especiaes, 
indispensaveis nem prejudicadas as formalidades no total de 5.263, corresp~ndem a 405 cedulas, sendo 
substnnciaes da formacão de mesas parochiaes. u~n.a com ~1 no~ncs so1~1.ente. lia, pois, uma 

· · . ddleren~:.a mexphcavel nas apurações das dRas 
· Collegio de Quelu:;. classes de cedulas. S_endo ?. total declarado nas 

. . . , · \ netas SiO, ou se se qmzer, 8o4, appareeem os votos 
Este collegio.compõe-se da pároci1ia dac_idade de corre~pond~ntes sómen~e a??:!.! Nenhuma cedula 

Queluz e da parochia de Pinheiros, do mesmo nm- en~ ~Ianco, nen_!luma.mutilJ~atla! ' 
nicipio · · '. A apuraç<~o de todas essas cedulas foi -reita 

·. _ . . • . no dia_ 6, depois de feita a 3.a chamada, e depois da 
A ~~~Içao da Cidade de Que luz cnceri a qs segum- contagem e do emmassamento das cedulas. sendo 

tcs VlCtOs: que a 3. n chamada foi conclui da. .ao meio dia· en-
1. o A organizaçi:io da mesa fJa.rocllial foi feita á; trctnnto, ás 2 i/2 da tarde, já os mesarios não 

9 horas da manhã do dia 2 de Agosto, reunindo·s · csta-ram na igreja ( doc. n. :15), tendo eoneluido a 
nessa occasião os tres eleitores c dous immediato' apura(.'ão, eseripto a extensa a e ta do mesmo dia 6 
liberaes sob a presidencia do 4.0 juiz de paz. alfixados os editaes do resultado da eleição com a~ 
Quando os eleitores conservadores chegaram, com respectivas relações dos votados! O vigario foi a 
o juiz de paz co~1J)ctent~, já ençontraram org-aui- igreja, ás ~ i/2 e j~\ alli não o encontrou (doe.· 
zada a mesa. E t:erto que a aeta diz que a reu- n. :1.6). · 
nião foi feita ás tO horas da manhã~; mas a verdade · 8. o Entre os eleitores geraes, ha inelegiveis os 
transparece do final dessa mesma acta, a qual de- seguintes: João Vieira Cortez, Pedro Pereira da 

l - . . ;- . . . . 

ceram algu:ns.Srs. eleitores, aos quaes o juiz de paz tambem inelegiveis: André :Mendes daCosta Rene
convidou/para: assignarem esta acta •. Esse~ e lei- di c to Moreira .da Silva :Mnrtins, João Baptista Cvrino 
tores protestaram; mas não lhes foi admittido o da Silva e-Norberto .I<'ranciseo d · · • 

~ • n. H:). Entre os eleitores espeeiaes, lla os. seguin-
2.<> Infelizmente para os fabricadores dessa tes inelegíveis: João Moreira de Andrade, João 

eleição: os dons mcsarios Francisco .R.aymundo da Vieira Cortez e João Francisco Moreira (doc. cit.) 
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Na eleição da · parochia de Pinheiros, ha os se
g?-intes eleitores, ~J,Ue er~m inele~iveis: Francisco 

.Pmto dos Santos, .Eugemo Antomo de Souza, Joa
quim Luiz Paes de Almeida e Emílio da Sih•a 
Carvalho (doc. cit . ) 

Os qaalificados em Queluz foram em :1.876: 567; 
em :1.878: 620. Os qualificados em Pinheiros foram 
em i876: 312 ;·em :1.878: 350 (doc. cit.) 

Collegio de ·Ubatuba. 

Neste collegio .foram tomados em separado os 
votos dos eleitores da parochia. de Caraguatatuba. 
Esta eleição tem o vicio-de' ter sido lançada na
acta do dia 7 o rói dos qne perderam o direito de 
votar, tendo sido concluida.no dia 6 a a. a chamada. 

Collegio de Santos. 

A eleição da parochia da cidade de Santos prende
se á grande e Importante questão do aviso de 12 
de Março, que mandou reintegrar os vereadores e 
os juizes de paz, cuja eleição fõra annullàda pelo 
tribunal da relação. · 

Segundo uns, aquelle tribunal decidira dentro 
do prazo legal, por isso que as ferias de Dezembro 
e de Janeiro de :1.87i haviam interrompido o refe
·rido prazo. Segundo outros, o prazo foi excedido, 
por isso que em negocias eleitoraes não ha ferias. 
Os primeiros retorquiam que os juizes e os tribu
naes, quanto a férias, não se podem gui:~r senão 
pelo decreto n. :1.285 de 30 de Novembro de f853; 
e, no art. 3.0 , esse decreto não comprehendeu nas 
cxcepções ahi enumeradas os recursos eleitoraes. 
Diziam os segundos que, não contestando a oppõsta 
proposição, cumpria aos juizes e aos tribnnaes ter 
~m vista o art. 38 da lei de :1.9 de Agosto de i8'16, 
que manda decidir promptamente os recursos élei
toraes. 

Esta mesma questão fora resolvida pela camara 
dos -deputados, em sessão de 24. de Julho de i877, 
sobre p~recer da con~mis~ão de constituição, a 
qual opmou. que a legtslaçao sobre ferias era clara 
e não care~ia d~ interpretação, visto como, e 
a ~en.do a lei. el~Itoral de !875 e a.s instr_ucções de 
1.8t6 mcumbtdo as mesmas relacões a~ decisões dos 
r~c~rsos interpostos das sentênças dos juizes de 
d!retto, dentro do prazo de' 30 dias, sem que por 
forma ~lgumrr alterasse a disposicão do art. L 0 do 
supra~!.tado. de.creto . (n. :1.285 de.30 de Novembro 
de :1.8<>3), e ~ora de duvida que, continuando a 
permanecer somente as pre~itas excepções, os jul
A"{lmenlos dos recursos eleitoraes, assim como os 
de to~os quaesquer casos não exceptuados naquelle 
art. a. o, devem. ter logar nos dias uteis, não po~ 
dendo ser por 1sso computados nos trinta dias 
marcados .na lei eleitoral os comprehendidos no 
tempo ferwdo. • Este parecer é de i9 de Abril de 
1.877, e foi lido na sessão de 20 _ .. 

· Era, pois, uma questão passada pela camara ·dos 
~eputados sobre ~epresentação dos vereadores c 
Jmzes de paz_preJudicados pelo acórdãodo tribu
nal da ~el~çao. E, de toutro lado,. o presidente 
da provmcm, pensando de igual modo, ja havia 
mandado, em virtndc do art_ tãl, it · 
trucções de :1.876, dar execução ao acórdão referido. 

Sobrevém a situação politica de 5 de Janeiro 
deste anno. A nova eleic-o de vereador s e d 
juizes de paz Ja es ava marcada, com editaes 
affixados e publicados. O ministro do imperio 
ordenou que a eleição fosse adiada, c, neste in-

tervallo, o novo presilf~nte da província· julgou-se 
autorisado a declarar sem effeito o acto do seu 
antecessor, de 22 de Novep).bro dé !87~, que 
mandára executar o acórdão! E- este procedimento 
do novo presidente da provmcia foi approvado 
pelo actual ministro do imperio, por aviso de !2 
de Marco; o que nao sorprendeu a pessoa alguma, 
visto como fôra o mesmo ministro do imperio um 
dos directores da campanha. eleitoral de i876, e a 
situação de 5 de Janeiro annunciava desde logo 
o plano das 1·eivindic(JfÕes, já desprezadas e jul-
gadas. . 

Não ha duvida que as decisões, pl~o{el·idas fom 
do p1·azo legal, são de nenhum effeito; J?.l~s! na 
qusstão de Santos, era outro o ponto do htigiO,- --:· 
se nas ferias forenses podia funccionar o tribunal 
p.ara conhecer de recursos eleitoraes. Podia o novo · 
presidente da província, depois da decisão da ca
mara dos deputados em 24 de Julho, e depois do 
acto administrativo de seu antecessor, passado em 
julgado, pois que delle os preju~icados não recor-
reram como lb.es facultava o aviso n. 29 de i9 de 
Fevereiro · de i875, podia o novo presidente ·.da 
província declarar sem efl'eito aquelle aeto? Nm
guem, que esteja isento do interesse e da paixão 
partidaria, o dirá. _ . . :::: 

Que-importa que a secçao do· 1mperw do con
selho de estado houvesse esboçado um parecer 
.contrario; que não teve r~solução im,Per~al ? Acaso 
o conselho de estado é legislador, e podemterpretar 
as leis? Que palinodia é essa do partido· libera.l, 
querendo agora attribuir a consllita:; do ·conselho 
de estado a virtude miraculosa de fazer do preto 
br:mco e do branco preto? Podia o conselho de 
estado, sem ser pot· via de recurso, conhecer dessa 
que!'tão? - · . 
, É, pois, manifesto que sendo embora. verda
deiro o principio de que não têm valor jur1dico as 
decisões proferidas fór-a do prazo JJlgal, _Ç>S verea: 
dores e os juizes de paz reintegrados sao autori
dades illegitimas. E consta que, ainda ha poucos 
dias, um advogado liberal ou republicano, como 
bem o quizerem qualificar, oppoz a. um desses 
vereadores que servia de juiz municipal em UJ:?. 
processo criminal a ausencia de caracter auton
tario: refiro-me ao processso do .roubo da alf~n
deg-a de Santos. 

Foi, por isso, que a assemhléa le,.,islativa provin
cial, nfto reconhecendo legitimidade na cama~a 
municipal em exe~cicio, declaro?- que os co~trt: 
buintes não deveriam pagar os Impostos senao :a 
camara municipal esbulhada do exercício pelo acto 
do no>o. presidente da província. . . _ 

A verdade é que em tudo isso houve a mversao 
de <todos os princípios. Os juizes de paz reintegra
dos nã.o são juizes de paz ; e foi um delles que 
presidiu a formação da mesa parochial e o colle-
gio eleitoral. A nullida!le é evídent~. _ . 

·Mas ainda ha a nulhdade da eletçao de S. Vi
cente. O vicio radical que a annulla é a org<~ni

. zação da mesa parochial por eleitores não appro
vados pela camara dos deputados. 

Não posso deixar de pedir a attenção da "illustre 
corimlissão para o requerimento de um dos m.he~s.:;a-________ _ 
·, - · Idosa 

votar os que, estando presentes durante a primeira 
chamada, deixaram de entre,.,ar as ·respectivas ce-
dula·. e · .,· -

São, portanto, nrillas as eleiçõe~ primarias de 
Santos e de S. Vicente, arrastando a nullidade de 
todo o collegio: a primeira, porque foi a mesa 
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<Jrganizada sob a presidencia de individuo que a segunda reunião no dia: ~7 do mesmo êObredito 
não era juiz de paz (Intrucç. de !876, art. 86, mez(doc. cit.} Aelei~.ão em-ambas essas paroehias 
~ J..o, n. L"), a segunda, porque a mesa foi eleita foi feita pela qualificação supra-referida; porque. 
por eleitores e inuuediatos não approvados pela em !876, t'oram qualificados 56! cidadãos, e em !878, 
c.amara dos deputados. {Intruc~.:. cits., art. e para- 773, em Tatuby, sendo qualificados no Rio-Bonito, 
grapllo cits. n. 2.~} em !876, Wi, e em !878, 365 (doe. cit.) As actas 

dessas eleições patenteam que senriu a qualificação 
Collegio de Capivm·y. · de 1878, tanto em uma como em outra. O aviso 

· · J - circular de 19 de Junho deste anno, expedido pelo 
Este collegio compõe-se dos eleitores de S. oao ministerio do imperio, declarou que ns chamadas 

de Capivary, Monte-mór e Porto-Feliz . ·deviam ser feitas peln ultima qualillcação con-
A eleição de Capi vary encerra os seguintes vícios: cluida; entendendo-se, porém, como qualificação 
L 0 O presidente da mesa paroehial foi eleito por concluída aquella em que estivessem satisfeitas to-

8 votos; os tres suôstitutos sómente por 5, não das as formalidades prescriptas para os respectivos 
sendo explicada a falta das tres cedult~s que faltaram trabalhos, inclusive à da entrega dos títulos aos 
na apuração dos substitutos. Ora, as tres cedulas votantes, nos termos do art. L 0

, § 19 do decreto 
que não foram apuradas poderiam alterar o resul- n. 2675 de 20 de Outubro de 1875. A entre""a dos 
tado, ao menos quanto á collocaçã.o dos eleitos. E titulos não se poderia considerar feita senão depois 
isto é muito importante nesta eleição, por isso que de preenchidas as formalidades do art. 93 das 
foi o substituto Adolpho Martins Stains quem pre- instrucções de 1876. · -
sidiu o prõcesso eleitoral desde o dia 5 de Agosto. Ainda admittindo que a junta municipal hou-

2.0 A acta do dia 6 declara que foram recebidas vesse remettido imm,ediatanwnte ao juiz de paz em 
207 cedulas para eleitores geraes e 207 para eleito- exercício os títulos, e que este houvesse mandado, 
res especiaes. Mas, no final da apuração dos eleitores tambem immediata-'lneute, affi.xar os editaes, te
geraes, .a acta declara o seguinte : o: Os quaes votos riamos : 
são provenientes "da apuração de 126 cedulas uteis, L o Que, para as votantes de Tatuby, o prazo do 
e tendo-se encontrado 17 cedulas em branco. » art. 93 das instrucções findar-se-hia no dia iO de· 

3.0 As votações apuradas, tanto para eleitores Agosto, estando já feita a eleição. 
~eraes como para eleitores especiaes, não coinci- · 2. o Que, para os votantes do Rio-Bonito, o prazo 
aem com o numero declarado das -cedulas rece- findar-se--hia em 27 do mesmo· mez de Agosto. 
bidas. Assim, pois, peço o auxilio do aetual ministro 

~-0 O rol dos que não acudiram ás chamadas não do imperio para que estas duas eleições sejam an
·foi lançado senão depois da apuração das cedulas nuUadas, arrastando a nuUidade do collegio. 
para eleitores geraes. As respectivas -mesas parochiaes não podiam 

E' impossível que a recta justiça approve esta ignoral-o,porque o presidente da província expediu 
eleição. para todos os lugares a portaria-circular de 28 de 

Quanto á eleição de Porto Feliz, ha simples- Junbo, com a decisão constante daquelle aviso cir-
mente o seguinte: a terceira cham3da foi feita. no culár de 19. · · 
dia 6 de Agosto, immediatamente depois de con- A questão da qualificacão, pela qual são feitas as 
cluida a segunda, começada no dia 5. Se a eleição chamad:-~s, é importantíssima, e domina o processo 
de S. Luiz de Parahytin~a é nulla, esta tambem o · eleitoraL Se as eleições de Tatuhy" e do Rio Bonito 
é. Não ha differença alguma entre uma e outra. · são válidas, é forçoso annullar todas as eleições das 
Penso, porém, que ambas são válidas, por isso que outras parochias da província onde foi cumprido o 
sómente a prova plena de fraude fundamentaria a aviso-circular de 19 de Junho. · 
sua annullação. (Instrucç. de 1876, art. U6, n. 2.0

) A convocação dos votantes dessas parochias, 
tendo sido feita no dia 2 de Julho, é evtdente que 

Collegio de Sorocaba. não podia referir-se a votantes que . a junta muni-
Votam neste collegio os eleitor~s de Campo Largo. cipal não podia ~er lançado no livro respectivo 

. Nesta parochia, tendo sido feita no dia 5 de Agosto senão durante a segunda reunião (instrucç. de :1.876, 
a }lrimeira chamada, o presidente da mesasuspen- arts . . ,~ e 89); logo, pois, os votantes chamados 

( d 8~6 0 ~ 2 não foram convocados (aviso n. 56! de 28 de De-
deu os trabalhos Instrucç. e i ' ' art. 1 5• ~ .o, zembro de 1868); e não o foram, porque não eram 

. n. 2), sem declarar que os continuaria nesse dia. d l"fl - 1 "d ( · 
Logo depois; ás 2 horas dá tarde_,· a rneS3 reuniu-se e qua 1 I Caçao cone Ul a instrucç. de · :1.87Q, 
de novo e fez a segunda chamada l Isto consta da art. !6:1. in fine). 
acta. · . Collegi<J rk Itapetininga. 

Evidentemente é uma eleiç-ão nulla, por iSso que 
a segunda . chamada deveria ser feita no dia 6; e Este collcgio compõe-se dos eleitores da paroehia 
sómente no dia 7 poderia ter Jogar a terceira. . da cidade de Itapetininga, dos de Alambary, Sa
Quailtos votantes teriam perdido o direito de votar rapuhy, Guarehy e Paranapanema. 
sómente por esse facto 't · Os votos dos eleitores de Paranapanema foram 

tomados em separado, apezar do parecer unaninw 
Collegio de Tatuhy. da mesa,eotnpletarnente li1Je1·al, julgando-a sem vicio 

algum. Um eleitor pediu a palavra e offereceu.uma 
Este collegio compõe-se dos eleitores da parochi~ · emenda ao arecer · ara ue a uelles eleitores 

da cidade de Tatubv e dos da paroeltia do :Ri - v ssem em urna espec1 , vtsto como constava 
Bonito. • que em Paranapanel!Ul se processavamdocumentos 

. A junta municipal, para apurar a qualificação de contra esS3eleição 1 Era um plano partidario para 
. Tatuhy, encerrou a segllnd ·- · -o dos eandidatos conserva-

Julho d~ste anno (doc. n. U); e, para 3Ilurar a dores, considerada a post~rior apuração geral para 
qualificação da parochia do Rio-Bonito, encerrou a expedição dos diplomas. Eram 1:7 votos dados a 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 26/01 /2015 14:29- PÃjgina 19 de 42 

•' se;são em 4 de Janeiro-de 1879. 287 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 26/01 /2015 14:29- PÃigina 20 de 42 

·288 Ses~ão em.4 de Janeiro de 187~ 

Parece ir.crivel que, na provinda de·s. Paulo, no 
anno de i878, t..'H'S fae.tos se dessem. Não posso 
alongar es~ expo~ic;ão ; e sóme~te.teclamo da com
missão de mquerlto a sua atténçao par.h~s dous·ma- . 
nifestos do partido conser-vad~ naquella cidade 
(does. ns. 33 e 3'.t,), es_qnaes são corroborados 11ela 
confissão iltsuspeita do promotor publico(doc. n. 3~). 

. No documento n. 33, o partido conservador expõe 
/ o se~ú!nte : . • 

3. 0 Não · é mencionado nas actas o numero das 
cedulas em separado da reclamação Jlrovída em 
:1876 pelo juiz de direito, cuja decisão o tribunal 
da. relação càssára. 

Taes foram os· eleitores que votaram; os de 
Paranapanema deviam votar em separado no col
legio .1 Até certo ponto, foi uma vantagem, porque 
os eleitores de Paranapanema eram os unicos legi
timas, não fallando nos.da parocbia de Saràpuhy, 
contra cuj:t eleição não obtive informações algu
mas. 

Collegio da Faxina. 

•• No dia 4,, vespera da eleição, foram todas as 
estradas e pontes proximas á cidãde trancadas por 
soldados da força de Hnlw, que revistavam a todos 
os passageiros que dirigiam-se á cidade, sob o pre-
texto de virem com armas prohibidas ! Mas essa A 
revista fazia-se tãu sómente naquelles que se.diziam votat:iio deste collegio foi constantemente, de-

, d pois do dia 5 de Setembro, origem de boatos eu-
votantes conservadore~, com 0 fim de ame rontal-os centrados. A justificação e o exame feito na cidade 
para não virem vo\ar! de S. Paulo sobre as duas authenticas {a remettida 

• Concluída esta importantt~ part~ da comedia, ao goYernô e a remettida á camara municipal a pu
que não produziu 0 desejado effeito, porquanto os radora), pateuteam que aquelles boatos tinham ra
votantes conservadores sempre vieram, mandaram zão de ser. Essa justificação e exame. çonstam dos 
os liberaes ao seu delegado Theotonio José da Silva, autos {doc. n. 35). . 
o bandarilhciro desta tourada, que trancasse as Examinemos, porém, as actas· das differentes 
portas lateraes da igreja nuJ.triz, o que foi realizado eleições nas parochias que constituem esse collegio: 
11elo proprio de.legado I • · · F · B L · T. · p 

" Trancadas as portas lateraes, apresentou-se na , axma, om Successo, . avrmhas, Ijuco reto, 
matriz a força de linha~ commandada pelo dito te- Apiahy e Rio-Verde. · 
nente, que postou guardas por.toda parte, e }lrinci- Na ~leição da parochia da cidade da Faxina ha 
palmente á porta da mntl'iz, e sem ter a. mesa re- os seguintes vícios: . 
quisitudo um tal apparato militar, que não podia :l. o Ainda que em separado, YOt:lram ahi no dia 6 
existir sem sua requisição, como já foi declarado de Agosto os votantes da nóva parochia de Santo 
pelo aviso de 6 de Setembro de !848 ! , · An~onio da Boa Vista, • dos quaes compareceram 
. Se uma tal eleição, feita pofuma unica parcia- então 27, e faltaram 30. Contadas as cedulas e em
lidade, com a exclusão violenta do presidente e massadas, a urna·foi lacrada. Tornaram a abril-a, 
dos dous .111esarios legítimos, e dos votantes con- e de novo a fechar e lucrar I Tudo isto a acta 
servndores,. é válida, então é forÇoso . convir que a narra. . .. 
soberania popular é uma mentira. 2." Feita a segunda chamada dos votantes da.~ 

Na eleição da parochia de AlambarY, deram-se Faxina, compareceu um sõ votante. Não se fez a 
os seguintes factos : . • segunda chamada dos da nova parochia de Santo 

:l. o Depois de cone I ui da a segunda chamada, foram Antonio da Boa-Vista. · 
admittidos n votar diversos cidadãos que decla- 3. o A acta da terceira cl!amada diz que for~m 
rarm11 ser-lhes impossível esperar a terceira,. no achadas na urna 28 cedulas para ·eleitores geraes e 
dia seguinte I É mesmo na acta que está feita esta outras tantas para eleitores especiaes. Isto, sem 
declaração; não ha necessidade de outro documento duvida, refere-se aos votantes daquella nova· paro-
a este respeito. · chia. Contradiccão com as actas dos dias 5 e 6. 
· 2. o No dia 6, compareceram só mente dons me- 4. o Ha falta "de votos nas apuracões; e, notada. 
sario~; e diz a neta que, tendo sido procurndos os essa falta ·antes de ser encerrada ã ultima acta, a 
substitutos do presidente c dos mesarios. e não mesa mandou escrever no final das actas um addi
sendo encontrados, os dous elegeram os ouíros tres · tamento de cidadãos votados ! 
mcsarios ~ara complêtnrem n mesn.. c d'entre ~i o Evidentemente os votantes de Santo Antonio da · 
presidente ! · Boa-Vista não podiam ser chamados na parochia. da · . 

3. o Parece que, á vista do documento finnl, a Faxina, onde não haviam sido qualifiéados, e da · 
chamada foi feita por qunlificação não declarada qual não fõra de~··rnembrada (lei provincial n. (1,2 
préviamcnte! Esse doeumcnto consta da acta ul- de i6 de Abril de i87i). 
tima. A eleição da parochia do Bom Successo não póde, 
· . â eleiçuo de Guarehy encert·a os seguintes vi- por isso, . ser approvada; visto como, tendo sido 
CIOS : · · della desmembrada, aquell:i nova parocbia de 

Lo Na organização da mesa compareceram oito Santo Antonio da Boa-Vista (lei citada), alli deviam 
eleitores, e sómcnte um immediato ~ o outro devia ter sido chamados os · respectiYos votantes, quo· 
ser substituído por modo legal, e não 0 foi. Os faziam parte .~e sua qualificação (doc. n. U), em 
eleitos não estiveram presentes : c, não obstante, numero de t?S, e que alterar!am o resultado. O 
o juiz de paz deu a mesa por installada l total dos ~u~hfica~os na paroch1a do Bom Succes~o 

2.o No dia 5 de Agosto compareceu 0 primeiro era de i8:-, mclustve aquelles 58 de San:to Antomo 
substituto do presidente, João. Domingues de I da Boa-VIs~ ~doc. n. U). . . 
Godoy, e chnmou os me~ario · 
Antonio de Moraes e Joaquim Servulo de Oliveira 
Campos (este, tendo tido só mente um voto, não era 
sub~ituto de mesario, como se vê da acta da for-

. . , e os res e e~eram para mesarios 
Ignac10 Jose Soares e Antomo Homem de Góes 1 
Os outrcs substitutos não foram convidados! 

dous eleitores como não qualificados. · 
Que aquelles. 58 cidadãos de Santo Antonio da 

· · · do da eleição de 
Bom Successo, basta attender que o ultimo eleitor 
obteve 3~ votos, e o primeiro immediato.!O. Era 
sufficiente que no Bom Successo votassem, como 
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deveriam votar, os 28 que compareceram na elei
~ão da Fa.~ina. 

Além de tudo, a formação da mesa é viciosa. 
A eleição de Lavrinhas encerra o vicio radiéal de 

ser nulla a organização da mesa parochial. No dia 
2 de Agoslo, comparecendo o juiz de paz e outros 
~leitores, aquelle convidou mais tres cidadãos, de
clarando ficar assim composta a turma dos eleitores; 
e esses cinco indivíduos elegeram os quatro mesa
rios, dando a cada um cinco votos. Entendendo que 
os substitutos dos mesarios eram eleitos pelos imme
diatos dos eleitores, cónvidou outros tres cidadãos, 
que a acta diz que foram convocados juntamente 
com os eleitores no .edital de 3 de Julho(!) ; c esses 
tres cidadãos elegeram os quatro substitutos dos me
sarios; recebendo cada um tres votos. 

Os dous eleitores e os tres primeiros cidadãos 
elegeram o presidente e os seus tres substitutos, 
por cinco votos a cada um. ' 

E' pois outra eleição que não .róde subsistir (Ins-
trucç. de 1876, art. 86 § 1.0 n .• ). -

. Aeleição dá parochia de S. Sebastião do Tijuco 
Preto ene'erra os seguintes vícios : · 

:1. 0 No dia 2 de Agosto, o juiz de paz, mnndando 
fazer a chamada, e não comparecendo senão dous 
eleitores,_ José da Costa Guimarães e Alexandre Bal
bino Cathalá, nomeou immediatamente a João 
Fraticó Godoy, simples votante ou inelegível (doc. 
n. 10), para completar o numero de tres eleitores; 
asseverando que os seus immediatos no juizado de 
paz não haviam tambem comparecido apezar de con-
vocados! , 

• Os àous eleitores e o cidadão inelegivel elegeram 
dons mesarios e dous substitutos; entre os mesarios. 
foi eleito Candido José dos Santos, que não estava 
qualificado, e, ainda que seja o mesmo Candido José 
de Souza mencionado na qualificação, era inelegível 
(doc. n. 10). E, como não comparecesse immediato 
algum de eleitor, o juiz de paz convi dou o cidadão 
Antonio Benedicto de Lacerda, o qual foi o unico a 
votar em outros dons mesarios e respectivos substi
tutos; sendo certo que-os inunediatos de eleitor de
veriam ser substituídos por votados para juizes de 
paz (instrucção de 1876, art. 5. 0 § 6.0 ). A mesa pa
rochial foi por tanto, nullamente organizada. 

2.0 Votáram 119 cidadãos; mas combinadas a elei
ção de eleitores geraes e a de eleitores especiaes, 
estes appnrecem st!mente com 811 votos, não sendo 
votados mais do que seis cidadãos ! 

3.0 Entre os eleitores gernes ha cidadãos inele
gíveis·; assim como os ha entre os eleitores cspe
ciaes (doc. n .. i O). Aindn, pois, que fosse licito 
validar esta eleiç1"io, taes votos deveriam ser descon-
tados na votação do collegio. -

A eleição de S. João Baptista do Rio Verde é uma 
nodoa indelevel no ultimo pleito eleitoral da pro
víncia de S. Paulo. Parocllin, cuja população é 
conservadora em sua quasi totalidade, foi ella thea.: 
tro de scenas sanguinolentas, porque <> delegado 
de policia entendeu que devia obstar a entrada dos 
cidadãos votantes na igreja matriz ! O plano liberal, 
que fora bmn succedido em outras parochias, pro
duziu ahi um conflicto, do qual resultaram mortes 
. . -

Perturbados os trabalhos eleitoraes, o presidente 
da niesa pa.rochial communicou os factos ao pre-. 
sidente da província ; e este resnondeu declarando-

e que marca s o I partt a e Içao o . . 
35 A). :Marcado o novo dia, guardando o intervallo 
indispensavel, afim de que os votantes podessem 

comparecer, os liberaes resolveram fazer entra 
ele!ção, c:rga~!z~!!d~ =::c-: .. : ~:~:.'": : -;-:~ ... ::-:_~:n·~.: 3.3s 
f~rmalidarles legaes (doc. n. 35). O collegio da Fa
:nna, apezar de liberal, entendeu que_ não podia 
receber esses votos na urna güral, votos manchados 
com o sangue de um mesario conservador e de mui
tas outras victimas. 

Ainda não vi a acta dessa eleição; mas esteja 
como estiver, iaria iúju;,tiça a.;.;; .L.leus êi.l"VI:lrsarios 
suppondo-os capazes de pleitearem a validade de 
uma tal enormidade partidaria. 

Tal é a votação do collegio d:~. Faxina, nulla sob. 
qualquer ponto de vista. 

Collegio do Rio Novo. 

Este compõe-se dG duas parochias, a do Rio Novo 
e Santa Cruz do Rio Pardo. 

A eleição da parochia da villa do Rio Novo é o 
fructo da violencia e fraude (doc. n. 36). Além 
dos exercícios de fogo nos dias anteriores a eleição, 
a fo.rça publica aquartelou-se, desde o dia 30 de 
Julho, na igreja matriz, .. arrombando as portas. No· 
dia·2 _de Agosto, foi permittido o ingresso sómente 
ao juiz de paz mais vott1do, Pedro Antonio de 
Araujo, o qual para alli (lirigira-se antes das 8 
horas da manhã, fim de ver se era llOssivel afastar 
a força militar. alli aquartelada. Logo depois en
traram dons eleitores e estes com a força, o obri
garam a dar por installada a mesa .parochial, as 8 
horas da manhã, mai$ ou menos, sem que hou
vesse votação alguma, apenas por designação 
verbal de um dos eleitores (doc. n. 36). Foi vio
lentamente preso o eleitor Jo!'é Pinto de Andrade 
Mello, 'iUe quiz entrar na igreja (doc. h. 36). 

Já no dia ::li de Julho havia sido preso o cidadão 
.Generos0 José de Lemos, vere<1dor da ·camara. mu
nicipnl, sob o pretexto de uesobediencia, sendo 

. obrig·ado depois ·a gunrdar a cadêa com armas ao 
hombro! 

Infelizmente, a obra da violcncia c da fraude 
foi mal feita. Tendo comparecido sómente dous 
eleitores, diz a neta que foi convidado Antonio 
Alves de Oliveira Negrão para completar o nu
mero de tres eleitores I Ora, n substituição devia 
ser feita por alguns dos tres immediatos ao pri-' 
meiro juiz de }JaZ, successivamente. E qua.es 
eram esses immediatos do primeiro juiz de paz? 

I 
A a.cta não os mcnciena, e elle declara que não os 
convidou (doc. n. 36). -

Se faltava um terceiro eleitor o convite devia 
ser feito por um officio aos immediatos do primeiro 
juiz de paz. visto como não estavam presentes 
(lnstrucç. de 1876, art. 5. ", § G. 0 ); e os convoca.dos 
deviam ser esperados até ao dia 3 de Agosto, ás 10 
horas· da manhã (instrucç. cits., art. cit., § 8. 0

). O 
convite ao cidadão Alves Negrão, no mesmo acto 
da organiznção da mesa, sem a prova escripta da 
recusa dos seus immediatos em votos, foi illegal; 
serviu elle sem as condições de legitimidade; sendo 
incompetente, e o seu voto alterando o resultado, 
a·e!eição da mesa parochial é nullà (instruç. cits., 
art. 86, §L", n. 2). Que este.voto influiu no resul
!ado, ll_asta attende~ que concorreram tambeJ:?l tres 
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Diz a act< c1ue foram recellidas 260 cedulas para sidente da provineia, mandando proceder a outra 
eleitores -eraes e 260 para eleitores especiaes ! E, eieição de vereadores e de juizes da paz nessas 
tendo sV:o conduitb a terceira clw.mada no dia 6, duas -parochias que constituem o municipio de 
<i f ht:'a da tarde, os mcsarios fizC'.ram-a. apuraç-ão Botucatú; recürso fundado em que, bavendo o 
ue 5:?J cedulas em tres horas! fsto é; em cento e juiz de direito da comarca recebido c recurso fóra 
oit('.'lta minutos apurar2m 2.080 nomes, correspon- do prazo legal, já não o podia decidir para annullar 
dr.ntc-: :is :-!60 cedl!l:1Sp:u·a eleitores gcraes, c 2.860 as elei.<;ões feitas em uma e em outra })arochia em 
.1.omes, eo~·<'SJ•ondentes ás 2ti0 cedulas para elei- . 31 de Dezembro do anuo passado e nos primeiros 
tores cspeciR~s! E, nesses 120 minutos, compre- dias de Janeiro deste anuo. 

·hendem-s<" os traballws da separ<l(;::ÍO~ da contagem De sorte que, sendo decidido este recurso, que 
c do emmassamcnto das 520 cedulas; <ISsim como o interpuz do acto presidencial, o juiz de paz seria 
lan~<uriento do- ro! do:' que não ac~diram ás clla- outro e não o qne presidiu a organização da 
madas. a confecçao das duas rularoes dos votados mesa. 
para ,~leitores geraes _e para eleitores especiaes, e a Todavia, Deus vela sempre pelos innocentes. 
confecção dos respectiVo» cdibl.e~ \ Taes trabalhos ) As eleições de ambas as purochias são substancial-
não podiam ir além das quatro horas da tarde. mente nullas. 

Será .u~n attentado inaudito a a~prova9ão de lji~a Quanto á de Botucatú ha os seguintes vícios : 
tal ele1çao, que começou pela vwlencta da prtsao . o ~ ' . 
de um eleitor e da exclusão de outros, fazendo-se. a ! ~ :sob o pretexto de estarem p~onunc,ados .e!ll 
organização da mesa parochial ús oito horas da cr~me os ele~to~es da. transacta legtslatnra, cap1tao 
manhã. mais ou menos, c concorrendo para esse EI;as de Ohveu-a Ltma 1\lach~do, tene~te-coronel 
ocLo illegal uma ou mais pessoas incompetentes. Joao Carlos ~e Sou~a Call:_anea, lsll_l~el Morato. de 

Quanto á eleição da parocl.Jía de Santa Cruz do Carvalho e o 1rrmed1_ato ~l!..JO F~a~c1:sco d~ Fre1t~s 
Hio-Pardo, ha tambem os seguintes vícios, além (!odos qu~tro · ), .~ •llegitlmo JUIZ d~ paz mms 
de ser irrualmente o fructo d·1 violencia e da fraude: ~ o_t.ado, Tito C:orrea. de 1\~ello, conv!dou os tres 

o "' , • ' o· _ JUizes de paz, seus 1mmed!atos; e, nao compare--
i. Comparec~:::ndo no d1a. 2 de Aeosto tres eletto- cendo os se,.undo e terceiro votados convidou 

r~s e um ill_lmedwto, os qua~ro votaram para mesa- dous cidadãos para supprirem a sua 'falta. Para 
nos e su!Jst_1tutos; mas as Oito ce'!ulas foram a_pu- substituir o immediato de eleitor, convidou o p1·e
rauas protms?uamente_, sem attençao a~s respect~vos sidm~te da camam munfcipal, major Matheu.s Gomes 
rotul_os, se e que os tmham. A Yotnçao produzru. o Pinheiro :Machado ! 
segumte resuJtado: Ainda sendo verdade que aquelles tres eleitos e 
N~colá? T~lent~no Rodri~t;es !3arreiros......... 3 o immediato esta-ya!n pronunciados, de_veria~ ser 
R<1phael S1lveno de Anarade............. . . . 2 convocados tres JUizes de paz e tres tmmedw.tos 
João Antonio Molitor ....... ,................. 2 destes (instrncç. de :1.876, art. 5.!', § H). A falta 
José Garcia de Oliveira Netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 de dous cídadãos da turma dos immediatos altera 
José ela Rocha Campos ............ - ..... _. . . . 1 o resultado da votacão dos mesarios e dos substi-
Decio Augusto Chefalo .. - ......... - ........ _ . i tu. tos, por isso que ca1la um obteve sómente dous 

- :J\Iiguel Antonio de Souzn .. - ......... -: .. -.... :l votos; a sorte poderia desempatar em favor dos 
Yictorino Garcia de Oliveirn .... - - . . . . . . . . . . . . f outros dons que seriam eleitos; além de que 
fr<mcisco Antonio dos Santos_ .......... _.... 1 entrou nessa eleic;ão, para representar os imme-

E uma cedula <:1:1 branco,_ correspondeJ;Ite a dons diatos, o. presidente da camam 1!f-Unicipal, entidade 
yotos. · que a lei desconhece na formaçao das mesas paro-
- Os quatro p~imeiro_s foram ueelara~o~ mes:t- I ehiaes .. _ . . _ 

nos! Os quatro tmmedwtos, selll o sortew entre os I A eleiçuo de Bolucatu foi . act<? t~o escanda
eml~atados, sub&~:itl_ltos daquelles! · . jlos~, _que_ os seg:nndo ~- tercetro. ]lllzesde_ paz, 

o escrivão do JUIZO de paz foi o quarto mesarw ca}~tüto Joao Pereira da :SllV:!: e ca1ntao_ Antomo Joa
eleito José Garcia de Oliveira Netto. e serviu sem 1 qmm de Andrade, tendo Sido convrdados para a 
(JUe f~sse snbstituido naquelle c.:nrgó. I organizaç~o da mesa parochial, não se quizeram 

2.0 · A primeiril chamada, no dia 5, prolongou-se l prestar a Isso; c a mesm~ actu confessa .(que elles, 
:tt~ ús quatro c meia da t~rdc, como . o confes~a a montuD;dO :t_ cnv:~llo_, rehra.ram-se da _ctdu~e .» I E 
;teta, porque, além do ultimo quarteirão da lista esses ctda~aos s~•? mfluenctas no partido ll_beral, e 
gerar, cujos votantes e:;t;wam coucor~end~ á urna ~Ol'am elettos ele1tores ~ert\es. Esta c~nfissao; exa
quando bateram as quatro horas, han:Ut hsta Sllf!- Iada nnac.tn da .formaçao da mesa, d~ _grande luz 
plementur, cuja chamada foi,. portanto, feita depois soh!c as nolenctas c as fraudes na el{)It;ao de Botu-
•laquella hora legal. ' • c~ttu~ . _ . . . 

a. o O rol dos que perderam o direito de votar 2. Os dons c1dadaos, convida.dos peloJ~llZ ~e paz 
não foi lançado senão depois dus apurações p::u·u. par~ comple:tar a tnr~a dos e_lettores, Jose El~s ~e. 
eleitores geraes e para el6itores cspeciaes. 1\'klri:ns Aguiar e ~ose Fran.c1sco. Ba~boza, n~o sao 

E' esta uma eleição evidentemenLe nulla. A pu- q_uahficados; e mnda que ~ prul!e1ro o hOuvesse 
rochia dá :1.0 eleitores. s~o col!lo-no!lleerra~o, _er_a mel~g1vel (doc. n. W). 

Sao, pOis, mais dous mdividuos mcompetentes que 
Collegio de Botucatú. concorreram para a formação da mesa ( instrucç. 

de :1876, art. 86, § :f.. o, n. j!.u) 

impera, até os recursos não têm o curso que a lei 
ordena) um recurso, que interpuz, do acto do pre-

o - • • -

6,.0 Um dos .eleitores geraes, João Ferreira Pres
t€'5, tambem não está qualificado (doc. n. 10). 
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nel Francisco Dias Baptista; e toda esSa turba, ar,ma- falsa, significa apenas o plano de uma duplicata 
da. pela pPOpria policia,apoderou-se da igreja matriz .que o centro liberal exigia, para {)bstar alli a 
e alli aquartelou-se. . ·victoria certa e plena do~ <'OD~rvadores. 
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No dia 4: de Agosto, a mesa legitima, conhe
cendo a impossibilidade de ir fazer a eleição na 
igreja matriz, por isso que o delegado de policia 
dizia ter a sua mesa parochial, e altamente decla
raya que não admittiria alli os mesarios legitimas, 
offi.ciou ao juiz de direito da comarca, communi
cando o facto, que sem duvida era de fm·ca maior 
(instrucç. del876, art. 5. 0 , § 2. 0 ), tendo--o ante
riormente feito ao juiz municipal, e sendo satis
feitas as cautelas necessarias quanto aos editaes 
(doc. n. !J.5). 

.ãras o ddegado de policia, além de impedir 
que a eleição fôsse feita na igreja matriz, por 
isso que trazia, desde o dia :l de Agosto, debaixo 
de sitio militar esse -edificio, concebeu o plano 
monstr.noso de mandar dar descargas sobre a 
casa do coronel Joaquim de Oliveira Lima, que 
estava a porta e janellas abertas, e onde a mesa 
legitima fazia a eleição (doc. n. 4:6); mas a inter
venção do juiz municipal, assim como a attitude 
prudente e ao mesmo tempo energica do juiz de 
direito (doc. n. 47) obstaram a mais essa scena 
de sangue na província de S. Paulo. 

Ao mesmo tempo, o delegado de policia fazia a 
sua eleição na i~reja matriz, fazendo figurar, como 
votando alli, ciuadãos que nem ao menos haviam 
vindo ri viiia naque1la occasião (doc. n. 39); e foi 
per isso Y. .:o ;:, ·••.:::->tt illvgi!i:;na n5o rcculheu ao ar
chivo da camara municipal o respectivo livro, 
receiando a prova da fraude (doc. n. 39). E porque 
a mesa legitima enviou um protesto contra essa 
duplicaw, como é confes~ado na respectiva acta 
final, a mesa illegitima não admittiu que fosse 
inserido na mesma acta ; o protesto não podia ser 
desprezado, e nelle não havia_senão a exposição da 
verdade de direito e defacto (doc. n. 4:8). 

Qual o IloÍnem, de espirito recto e de sã conscien
cia, que ousará- annullar n eleição presidida pelo 
primeiro juiz de paz, para approvar a que foi presi
dida pelo quarto, e c:uja mesa foi organizada 5em 
eleitores ou substitutos legaes "! 

No dia ~de Setembro, nova 'lut..1., novas violen
cias. O juiz de pnz mais votado, tendo comparecido 
no paco da camara municipal, depois de haver ten
tado,-ilor interruedio do juiz de direito, os meios 
de conciliação afim de que ao menos a aleição se
cundaria fosse pacifica, allí já encontrou um juiz 
de paz de Santa Bat·bara do Rio Pardo, ca)litão Pe
dro Dias Baptista, presidindo a mesa c fazendo a 
chamada dos eleitores ; em vista do que, não po
dendo ver postergada a sun autoridaile eleitoral, 
exigiu do procurador da camara municipal uma 
mesa, afim de proceder á eleição, na fórma da lei. 
E, porque o delegado de policia e outros liberaes 
vissem que o juiz de t:.az ia cumprir o seu dever, 
agarraram a mesa e lauçaram-n'a á rua, fazendo-a 
em pedaços (doc. n. 4:9), levantando grande alarido 
e assá:cando injurias ao mesmo juiz de paz. Ainda 
até ao dia 10 de Setembro permaneceram na rua 
os I?edaços da mesa, e foi então que a requerimento 
do JUiz de J?az mais votado se fez o corpo de delicto 
(doc. n. 50)~ , __ 
_ ~m conseqlJ:encia daquelle facto ·anarchico, o 

z 1s o os 1 Ies commum-
caram inunediatamente ao juiz de direito as oc
cuyrencias suprà=re~er~dns (doc. D:- 51), e_, affixando 

pitão Joaquim ~lÓreira ~{achado de Oliveira, se
gunrl.o cómmunicação feita ao juiz de direito. Este 
magistrado ficou sdente do facto ((loc~ n. 52). 

~ .· 
No dia 5 de Setembro o presidente do collegio 

legitimo recebia do vigario da parochia a decla· 
ração de que ás nove ho1·as da rnanlúl, tinha de ce
lebrar missa a: a convite do presidente do col!egio 
eleitoral liberal ! • (Doe. n. 53.) E essa declaração 
prova que, no dia 5, o collegio organizado sob a 
presidencía do juiz de paz da Santa Barbara, e sem 
as precisas formalidades, pois que até as suas actas 
foram lavradas em livro aberto, numerado, rubri
cado e encerrado por individuo incompetente 
(doc. n. 54:); prova, digo, que esse eolleS"io func
cionou antes da hora legal, visto como na traba
lhos que devem ser feitos antes de ser dita a missa. 

O juiz de paz mais votado procedeu ainda com 
todas as formalidades, quando teve de organizar o
collegio dos eleitores especiaes, no dia 6 de Se
tembro ; comnlUnicou a impossibilidade de ·ir
faz el-o no paço da camara municipal, e o. juiz de
direito accusou a communicação ( does. ns. 55 
e 56). 

E' este o h isto rico exaeto desta eleição. Resta 
yêr o julgamento: 

Collegio de Atibaia. 

As unicas questões que ha neste collegio são as 
da eleição de Nazareth e a dos eleitores inelegíveis 
de Santo Antonio da Cachoeira. 

Quatro eleitores conservadores requereram no 
dia 5 de Setembro, ao collegio eleitoral, que fos
sem tomados em separado os votos dos eleitores de 
Nazareth, por ser radicalmente nullos, e os sete
eleitores de Santo Antonio da Cachoeira, cujos no
mes mencionaram, por serem inelegíveis; o colle
gio indeferiu (doc. n. 57). Em seguida os mesmos 
quatro eleitores protestaram e requereram que o· 
seu protesto fosse inserido na acta; a mesrr inaefe
riu (doc. n. 58). Parece· intrivel que o co11egio, á 
vista do documento exhibido, .indeferisse tão justa 
allegação (doc. n. 59). · . 

Quanto á elei~ão da parochia da villa de Nazareth, 
além das ameaças e violencias eommettidas, indo 
mesmo para alli o juiz municipal do termo, cuja 
residencia era .na cidade-da Atibaia (doc. n. 60), 
sendo que esse protesto não foi admittido pela mesa 
parochial, ha a nullidade radical da organização da 
mesa, de sorte que serviram dous mesarios illegi
timos, tenente Praneisco Bueno de 1\foraes e Qui
rino Joa<Juim Rodrigues. 

Exammcmos a acta de 2 de Agosto. Comparece
ram d~z eleitores e tres immediatos; aquelles for
maram uma turma, e estes outra.' A primeira votou 
em <lous mesarios e em dous substitutos. A segunda 
votou tambem, porém posteriormente, em outros 
dons mesarios e em outros dous substitutos. Com 
aquelles dous mesarios illegitimos, e o presidente, 
é que foi instnllada a mesa parochial I Nem mais 
um znesario eleito; nem ao menos um substituto, 
excepto o escrivão do juizo de pnz, que não assu
miu o cargo de mesario, continuando a servir o 
seu officio I As instrucrões de 1876, art. 20, foram 
violadas neste ponto; e até um dos mesarios ille
gitimos reclamou, antes de ser eleito, reservan
do-se o dir~ito do protesto na acta final da eleição, 

manhã. 
2. 0 A acta do dia 5 diz que foram recebidas 225 

cedulas. A acta do dia 6 diz que foram recebidas 
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107. A acta do dia 7, da terceira chamada. não de
clara as que foram recebidas durante essa éharnada, 
apparecendo a somma total de 386 para eleitores 
geraes e de 380 para eleitores especiaes, reque
rendo um dos mesarios illegitirnos que se rectifi
casse o numero de cedulas recebidas dos dias 5 e 6 1 

· 3.0 Mas, ainda que seja verdadeira aquella recti
ficação, a differença ·de seis cedulas entre as de 
eleitores geraes (386) e as de eleitores especiaes 
(380) altera o resultado entre os· tres ultimas elei
tores geraes e os cinco immedi:J.tcs a elles. 

E', pois, urna eleição nulla. Devem ser descon
tados a cada um dos candidatos votados no col
Iegio de Atib:lia 18 votos. 

Collegio de . Braga_nça. 

E' urna só parochia. A eleição primaria, na orga
nização da mesa, tem a irregularidade de haverem 
concorrido· com os tres cidadãos representantes 
dos eleitores os oito irnmediatos presentes. Dons 
m.esarios obtiveram 3 votos apenas; os dous outros 
obtiveram 8 votos. 

Ha, além disso, a questão da qualificação. 

Côllegio da Limei1·a. 

Neste collegio, que se compõe de uma unica paro
chia, os conservadores fizeram o terço dos eleitores 
geraes; mas, ainda assim, a maioria do collegio 
entendeu que devia inutilisar esses votos, dizendo 

. que os eleitores conservadores e seus immediatos 
haviam sido eleitos com cedulas autographadas I 

Ainda sendo assim, não ha nullidade alguma 
nessa votação, e quér a camara dos deputados, 
quér o sen.ado, te:11 invariavelmente sustentado a 
imprccedencia legal da arguição, tanto vale au
tographar as cedulas; cujo primeiro exemplar é 
manuscripto, quanto mandar escrever por um in
dividuo muitas cedulas. Não exigindo a lei que o 
votante saiba escrever ou que escreva a propria 
cedula, como o exige dos eleitores, é sem razão de 
ser essa arguição. · 

Os votos desses :1.:1. eleitores conservadores foram 
tomados em separado ; e ainda votaram em sepa
rado os votados na lista dos immediatos-desde o 
duodecimo até ó vig-esimo segundo I 

Nem a lei de i8g,6, nem a legislação posterior, 
impõe ao votante a cedula manuscripta. 

A expressão esc1·ipta do art. U do decreto 
n. 2621 de 22 de Agosto de 1860 e do art. 108 das 
instrucções de :12 de Janeiro de !876 não póde ser 
tomada no sentido restricto de manuscripta. E, 
ainda que assim pudesse ser entendida, não ha 
disposição de lei que prokiba as cedulas não ma-
nuscriptas. · . 

É preciso distinguir entre as leis prohibitivas e 
as leis preceptiyas ou imperativas; ou, de outro 
modo, é preciso distinguir entre os actos prati
cados contr~ a prohi~ição . da_lei e os act9s que não 
contém senao uma simples mobservanc1a de seus 
preceitos. Mesmo ha_ l~is prohª'itivas, que, não 
contendo a clausula Irritante, nao ferem os actos 

.. contrarias. E, apezar da lei Sancinus. 5, cod., de 
· • 1 1 · · oa· razao, em os 

outro preceito: Multa ~ri prohibentur, quaJ si {a.cta 
fuerint -obtinmtt firnutatem (cap. 16, X, de re-

- · l\las, no caso das ccdulas auto~aphadas não ha 
mesmo lei simplesmente percepttva. A lei de !86:6 
falia sómcnte em cedulas_, sem dizer se impressas, 

lithographadas, autographadas, ou manuscriptas. 
O decreto de :l860 e as instrucções ® !876 regu
laram apenas um caso especia1,-o de poder ser 
escripta a cedula no proprio involucro ou em papel 
separado. Além de tudo, não ha aresto em con
trario ; a camara dos deputados e o senado têm 
julgado sempre legaes as eedulas autographadas. 

Collegio de Pirassinunga. 

Cc!llpõe-se dos eleitores de Pirassinunga,- Belém 
do Descalvado e Santa Rita do Passa-Quatro. 

Tambem em Pirassinunga o governo estacionou 
um forte destacamento. Apezar do apparato mi; 
litar, das ameaças ·e violencias, o processo eleitoral 
corria regularmente, quando, no diu 7, surgiu 
um contlicto du:ante a co.ntinuação du _segunda 
chamada. O presidente e os dous mesarios coúser
vadores, entendendo que perigavam as suas vidas, 

. retiraram-se, os outros dons, apoiados na força, 
completaram a mesa e deram a segunda chamada 
como coneluida, não podeuclo nem ao menos de
terminar o numero das cedulas recebidas nesse 
dia, apezar de haverem lavrado duas actas t 

A acta da terceira chamada declara que foram 
contadas 9:1.2 cedulas pm·u eleitores geraes e para 
eleitor~t" e"-pe~iae~;; não determina o numero de 
ililti:\ . .3 <:: ué úutnii., a.íliil t.le puder ser apreciada a 
verdade em uma e em outra eleicão. Ora, as ce
dulas deveriam ter sido separada~·, quando foram 
contadas e emmassadas. · · 

Mas, a prova de que a mesa não podia determinar 
aquelle nu;nero, está em que: · 

:Lo Houve o conflicto, e, logo depois de recons
tituída a mesa, foi dadt. por concluída a segunda 
chamada, ten<lo sido perdido o respectivo rol. 

2.0 Este rol foi feito posteriormente, de sorte que 
combinasse com. as cedulas recebidas, sendo que 
os liberaes, na primeira e na segunda chamada, 
votavam em· duas cedulas para eleitores geraes, 
afim de inutilisarem o triumpho conservador. 

3.o E, de facto_, a mesa viu-se em taes ·di.tlicul
·dades ·para isso, que começou o lançamento do 
rol, já depois da apuração do primeiro masso de 
cedulas, na acta desse dia; e, sómente na acta 
dó·outro dia, completou aquelle lançamento. 

O protesto é digno de ser attendido. Esta eleição 
é nullissima, sob todos os pontos de vista. 

Quanto ú eleição de Santa Rita de Passa-Quatro, 
que o collegio tomou em separado, é arguida de 
não ter apurado cedulas, recebidas em urna especial 
de indiv1duos providos pelo juiz de direito, e ex
cluídos pelo tribunal da relação. A mesa parochial 
procedeu muito regul:~rmente, desde que verificou 
que o individuo, que passára a certidão do tal pro
vimento, o fizera quando já não exercia o officio 
de escrivão do jurv, funccionario este competente 
para os processos dos recursos eleitoraes. (Instrucç. 
de :l876, art. 83.) Esse individuo, da parcialidade 
liberal_, procedeu com tanta má fé, que não datou 
a supposta certidão, que não era senão um papel 
sem authenticidade alguma. 

Em 1876, a doutrina corrente_·era que havia re
curso das decisões do ·uiz de direito manda d 
me mr votantes; ass1m aconteceu quanto a um re
curso relativo á prirochia de Santa Rita dePassa
Quatro. E o tribunal da relação mandou excluir 
· · · ... · ir por deeisã;;..o.....Jdo.-.-i-ju..,.;.,iz.--- - - -
de direito da respectiva comarca. O aviso de ~7 de 
Jul.bo deste anno mandou que esses individuo!;~ 
excluidos pelo tribunal da relação, fossem admitti-
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dos a votar em separado; e a mesa. parochial cum
priu a ordem do go_verno, ~t~ que, veri~cando que 
não havia verdadeira eertidao do provuuento, re
solveu ·não 3purar taes tedulas. 

A este respeito, posso ainda applicar palavras seu
saw.s do conselheiro José Bonifacio,na sessão de 2 
Janeiro de i8M, muito applicaveis ao caso da elei
ção de Santa)}ita: Se :i'<:::~mara dos deputados niio 
consideraria tues vot(ls, se fossem atmrados, qual a 
raziio-por que, não o tendo sido, mmullará a eleição? 
SY-a mesn podia rejeitar a certidão pelos vicias al
Judidos antes -de admittir os individuas que vota
ram, por que razão não podia deixar de apurar as 
eedul3.s, desde que reconheceu que a sua boa fé 
b:rvia sido illaqueada? 

Como bem o dizia, naquella sessão, o conselheiro 
José Bonifacio: « Temos pois o sim e o não : nul
Jidade por incom}lctencia do acto em um caso, e 
null!dade dos votos em outro. Quando uma dou
trina é tal que chega a estes resultados, quando as 
consequencias se contrariam mutuamente, ha razão 
para c1·er-se qtw é abs1u·da. » 

E h a decisão do governo imperial a este respeito: 
é o aviso de 2 de agosto de :1.850 §;)_o, additumento. 
Era nulla a chamada daquelles individuas; e, visto 
como as cedulas foram recebidas em urna especial, 

. não havia inconveniente em não apurai-as. O direito 
-deve prevalecer sempre sobre o interesse partida
rio, Uma certidão sem data, offerecida no tempo 
em que o individuo que a passou já não era offieial 
publico, não podia merecer fé publica. 

Os votos dos eleitores desta parochia devem, 
pois, ser englobados na apuração geral. 

R<!fiicta ã illustre commissão que, subindo os pro
cessos originaes dos recursos eleitoraes para a se
cretaria do tt:ibunál da rel:.tção, não era natural que 
a eertidão do respectivo provimento deixasse de ser 
passada pelo secretario respectivo. O presidente· da 
província, por portaria de 29 de Julho, mandou 
cumprir o aviso de 27 do mesmo mez; assim, pois, 
não havendo, tempo de obter na capital a necessaria 
certidão, foi preparado o . plano de n::na certidão. 
sem datat passada por individuo que já não exercia 
o cargo ao official competente para dá-la! E o pro
cesso do recurso estava e ainda está na secretaria 
do tribunal! 

Não considero possivel a annullHç-ão dessa elei
ção. 

Collegio de Ammquam. 

Ah!m da parochia da cidade de Araraquara, com
poem este colleg-io os eleitores de Jabotic.'lbal, Espi
rito-Santo dos Barretos e S. Iosé<lo Rio-Preto. 

Foi na igreja matriz de Jaboticabaf que proce
-deu-se á eleição dos eleitores da parocwa do mesmo 
nome, dos da nova .parocnia tlo .Espírito-Santo dos 
Barretos, e dos desse logar, desconhecido como pa
rochia. denominado S. José do Rio-Preto 1 · 

Já ná eleição passada se dera igual facto ; mas. as 
votações foram de tal modo que foi possível agglo
mer<ll·as sem alteração do resultado. Ainda então a 
paro chia do Espirito-Santo dos Barretos não estava 
provida canonicamente, -eomo o foi em 2 de Julllo 
de !877 iloc. n_ 61 • )las não odia haver elei -o 
em Barretos, porque ainda não tinha Juizes de paz 
e qualificação propria (decreto n. J.8!2, de 23 de 
.Agosto de !856, art. !1. ").; logo, pois, os moradores . . . . . 
bal, não para eleitores' do Espirito-Santo dos Bãr
·retos; mas para eleitores da mesma parochia de 
Jaboticabal. 

Quanto a S. José do Rio Preto, não ba nem 
hom-e tal parochia em tempo algum. Territorio 
pertencente ao districto de Arãraquara, os seus 
moradores deviam alli votar. O presidente da 
província, em 1876, reconhecendo isso, fixara 
para Araraquara e S. José do Rio Preto {reunidos 
esses dous territorios) 25 eleitores. 

Todas essas· eleições são nullas, pelos motivos 
expostos. E, portanto, é taml}elll nullo o colleo-io 
inteiro. · "' 

Releva attender ain{la para a organização da 
mesa parochial em Jaboticabal, tendo em vista 
a decisão da camara dos deputados, tomada sobre 
o parecer de 22 de Janeiro d(~ !877. 

Se a eleição da parochia de Araraquara foi appro
vada na legislatura passada, apezar de eleger só
mente :18 eleitores, como agora, foi pelo principio 
da boa fé, tendo ignorado o juiz de paz a decisão 
do presidenfeda 1}rovincia, que reunia os territorios 
de Araraquara e S. José do Rio Preto, e havendo 
aceôrdo entre os dons pm·tidos, facto este que 
excluía a fraude. 

Em summa, depois daquelle parecer da segunda 
commissão do inquerito, approvado pela camara 
dos deputados, j{t não era licito repetir os mesmos 
factos da eleição pass~Hla. E estes factos foram re
petidos, quér na igreja matriz de Araraquara, quér 
na igreja matriz de Jaboticabal. Desappareceu a 
razão da boa fé, tanto em uma mesa parocbial, 
como em outra. 

Collegio de Lotena. 

E composto dos eleitores de Lorena e do Cru
zeiro. 

Na paroch.ia d'a cidade de Lorena os attentados 
contra a autoridade eleitoral da mesa e:Jtced Jram 
a todas as proporções. A mesa foi eleita no dia 
2 de Agosto, já estando a matriz debaixo de cêreo 
militar l Vendo a policia que o eleitorado conser
vador não se amedrontát·a, deliberou tomar as 
entradas da cidade, passando revista até na estação 
da estrada de ferro, quando chegavam os trens. 

Protesto apresentar os documentos necessarios, 
pa1~ provar os attentados commettidos em Lore
na. O juiz de direito foi iu~ultado publicamente, 
porque mostrára-se disposto a reagir contra uma 
tal a.narchia, promovida pela policia. 

Todavia, os mesarios resol-veram comparecer, na 
esperança de que a policia reconhecesse o seu erro. 
Infelizmente a policia rcdoorou de audacia nas en
tradas da cidade ; e, se não fôra a prudencia do 
chefe conservndor, nquella cidade seria tambem 
theatro de scenas de san!nle. 

Isolados os mesarios na igreja matriz, foram coa-_ 
gidos a assignar actas, sob a ameaça.de serem -assas
sinados ! Os capangas e uma malta de capoeiras idos 
do Rio de Janeiro tinham as suas .armas sobre 
aquelles mesarios~ e mostravam-se dispostos a e:s:e., 
cutar tão horrendo plano de sangue l 

Esta eleição foi tal que a mesa parochial não teve 
a coragem de remetter as respectivas actas para a · 
secretaria do governo~ nem para o archivo da ca
mara munici ai doc. n. 62 -sem duvida ara evi-
tar a JUStificação das ta s1 a s - e. taes tr a os 
eleitoraes. - · -

E' certo que a mesa parochial. deu ~o mo ~leitos 

humUhação ! ll'las estes dignos cidadãos, apezar de 
conhecerem que os seus sete votos fazem falta aos 
candidatos do seu partidO,· deei~raram que não com-
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pareceriam ao collegio, nem mesmo para protestar, I assim é preciso, porque, á semelhança das mesas 
limitando-se _a protestar pela imprensa (doc. n. 63). parochiaes de Gunrar.inguetá e de Lorena, a res-

Di.sseram elles: c Não somos eleitores desta pa- pectivn· mesn não remetteu ao arehivo da eamam 
rochi:l, e não o somos, porque o nosso partido, não municipal o livro d:1 eleição, ·nem :i secretarin 
concorrendo ás urnas com um só voto, não podia- do governo a cópia das actas. (Doc. n. 65.) 
mos ser eleitos, salva ú mesa a faculdade de nos Como, p1>is, a policia organizou essa me.c:a paro-· · 
eleger, a qual felizmente não lhe assiste, não obs- chiai ainda todos ignoram. A verdade é que a 
tante havei-o feito. mesa leg-itima foi intimada pelo presidente d::t 

• Podiamos compat"ecer, votar e protestar; mas p~ovincia _\)ara _não fazer.!\ eleiç~o ~.doc. n. H)i 
entendemos que ·seria ridículo faz.el-o, desde que VIsto que Ja ~ayta outra ~e1ta no d•a i) de_ Agos_to: 
servíamo-nas desse meio para auxiliar aos nossos A mesa -~e?,•t•ma cumpriU a ordem presidencia!, 
amigos com esses votos ; e a nossa dignidade ma~ no dta J: de ~etembro apresento~ ao _coll~Io 
desde logo rcpe!liu,0 alvitre. eleitoral um energiCo protesto, que n~o foi .acerto . 

• Não queremos de modo algum sanccionar uma (Doe. n. <66). ~-esse protest?, v3ra C)IJO ar~ICUlado 
eleição nulla no fundo e na fórma, onde nenhum ch_amo a ,,ttençao da C?mmi~sao de mquento, h~, 
preceito legal foi guardado, e para a qual concor- a)em das ame::tç~s e Y10!enc!as, com appa~to !ll~
reram duzentos e poucos cidadãos, com exclusão htar, e da presidencia mcompeten_te do_ :~..o JUIZ 
de novecentos e tantos conservadores que foram de paz de Queluz, o facto de t_er s1do fetta_ a ch!-

. repellidos ás portas da cidade. · mad~. dos vot~nte~ por uma_ hsta
1 
de quahficaçao 

- • O partido conservador, forte por seus prin~ publicada no .J<:rnal da localtdade. 
cipios, respeitado em suas victorias incruentas, E' uma eleJçao nulla. 
assim como em suas.. derrotas honrosas; se {Iara Collegio de Brotas. 
levar á camara o terço precisasse dos votos deste 
ceUegio, devia desistir dessa aspiração, para não se Brotas e os 
ver coberto de ri.diculo e de vergonha ; como 
aquelles a quem os votos de nossos adversarios vão 
aproveitar. • · 

A illustre commissão de inquerito quererá ap
f)rovar esta silpposta eleição, sómente para coho
nestar o procedimento da policia desta situação 'l 

Na eleiç:to da parochia da ·vma do Cruzeiro assi
gnalarei sómente : 

L° Compareceram 3 eleitores e 3 immediatos. 
Fizeram duas turmas; de sorte que cada uma ele
geu dous mesarios e respectivos substitutos. Avo
tação devia ser promíscua; o resultado podia ser 
diverso, tanto. mais conco1:rendo mais de um im
mediato. 

2. o Ha eleitores que não residimn no territorio do 
districto eleitoral do Cruzeiro, e sim no de Lor·~na. 
Espero os documentos. Segundo . fui informado, 
são dous: Braulio Muniz Dias da Cruz e Bento 
Barboza Ortiz. 

Collegio de A1·êas. 

Não conheço as actas dn eleiçito de Barreiros ; por 
isso limito-me a considerar a eleição da cidade de 
Arêas. 
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tonio Machado e Joaquim Dias de Almeida; o que I mandaram um protesto {doc. n. 74:); .ignorando se 
demonstra que bastaria mais um voto. n:~rn nnP. fQi in~Pl"iÕ() n:~ llN~ ·r~~!l4>~tiva. 
ainda esses âous uilim.J.; n:.c~&r1oz; h .. ~~cw u"' ot:hl'..J~ · i:'~d.; prevale•!er uma tal eleição em duplicata, 
dous candidatoê conserv~dores. _ . _ fabricada .P~los dl?us mesarios que. se retiraram da 

No dia 5 começou pae.1ficamente a eleu,(ao. Tres mesa leg1t1ma, somente porque esta resolveu to
meS<Jrios conservadores, inclusive o presidente, e mar em seoarado V<ltos que podia e devia recusar, 
os refP.ridos dous me~arios liberaes. Finda a pri- como o ilze!·.a nas eleições anteriores? Põde essa 

· meira chamada da lista geral e da lista supplemen- farça eleitoral prejudicar a eleicão legal, pois que 
tar. constando aos eons~rYndores qne a :-o!ici~ P!'l\- outro nr0 f(•i '.l !•!~.no, h~!ld(l os.libcraes a certeza 
tendia armar conflicto, afim de inutilisar a ele1ção de que não farião eleitor algum geral ou especial'! 
se os HS individues do provimento do juiz de di- Quem ignora que em Brotas predominou sempre 
rei to não fossem chamados, embora a camara dos o partido conservador ? Não vale o testemunho 
deputados, por votação nominal de conservadores do conselheiro Martim Francisco Ribeiro de An
e liberaes, em sessão de 27 de Janeiro de :1.877, já drada, quando, em Janeiro de !877, defendendo o 
bom· esse declarado de nenhum efTeito jurídico um seu diploma, dizia que a eleição de Brotas exclu
tal provimento, tres eleitores da legislatura dissol- sivamente conservadora, era atacada, sómeÚte para 
vida requereram qp.e fossem chamados os 118 no- descontarem-se-lhe os H votos que obtivera na
mes, recebidas, porém, em separado as suas cedu- quelle collefi:io'! E .a mesa parochial em i876, não 
las, para que o poder competente decidisse na havia deixauo de chamar os taes 118 nomes do 
verificaç.iio de poderes. provi:qJ.ento do juiz de direito ? 

Este requerimento consta da acta da primeira Os hberaes contavam que a mesa rec~sasse .ch~-
chamada; e, posto em discussão, foi afinal defe- mal-os, mesmo E}m separado. A duplicata ser1a 
rido-, contra os votos dos dous mesarios liberaes. melhor pr~parada, allegando. elles es~a recusa. 

-•ranto bastou para que estes ·mesarios, protestando \ O que mms os d~snorteou _ fo1 a s_eremdade com 
contra r.. decisão dn. mesa, se retirassem! A mesa que a mesa p:~roch1al resolveu "'"'cnficar pdayre
foi completada com os segundo e terceiro substi- sença ~ numeroexact~ desses 1:18 desconhe~dos; 
tutos de mesarios, visto como já estava servindo o a v~taça? em sepa~ado 1a revelar que elles nao !e
primeiro desde o começo dos ti·abalhos. A mesa vanam a u~na mms de ~O votos, contado~ mesmo 
fez a primeira chamada dos 118 indivíduos, e os dos qu~hficados na lista ge~al e na lista sup
nenhum compareceu. Em seguida fez a segunda plement~~:r:.. E, de facto,_ c~n~ta que, na sua sup
chamada da lista gera1 e supplementar, e tambem posta ele1çao, o mesmo 1~d1v1duo lançava na urna 
a dos H8 indivíduos, dos quaes compareceram c~dulas, uma, duas e mais vezes, respondendo por 
quatro. E assim proseguiu regularmente na dtverso~ J?-.Omes 1.. • • • 
eleicão até tlnal apuração. O espmto de parttdo d1ctou ao . coronel Anton10 

~ . 1. . . Carlos de Arruda Botelho a dupllcata de collegio 
Os protestos e=-o ~outraprot~sto exp Jcar_n su~c1e~l em Brotas, afim de dar valor á farça da duplicata 

tement~ a questao, sendo ce\'o. qu~ ~ :lJe:;a P?rocllla dos dons mesarios retirantes. Os eleitores libera-es 
procedia com ~un~n~a pruden;la aceita~do e'11 sepa: compareceram. ao. c~llegio legitimo; mas, preten
rado ,v<?;o~ d~ mdtv!duos q~t) a camara dos. dep~ dendo q?-e os mdlviduos, que se diziam eleitores 
tado:; J•t ]Uleou nao __ qua!Jfi~ados .. E_ 0 prmctpto da duplicata, vot:.1ssem para a organizacão da mesa 
consag-rado no art .. <>8 das mstrucçocs- de. 3! de o juiz de paz ponderou-lhes que aquelia supposta 
Dezemb~o d~ -~868, t_1ro~ ~odo ~valor ao provlm~nto elei<,:ão não fora conhecida otllcialmente, por isso 
dos 118 I~illV,Iduos ·' ~ tol por 1~so. que, Ja ~~pois d~ que nem n camara municipal recebêra o livro dos 
app~ovaçao aa eletça~ de el,ettores na ledls~at_ur<l respectivos trabalhos_, nem elle, como presidente 
pas:sada, fez-se a eleiçao de .' er~ad<?r~s e e JUlz~s interino do collegio, havht recebido a cópia au
de paz, sem a ~llamada ~e ta~s . 1~dtvid~os, c~ ~p- 1 thentica que, para os devidos efft~itos, a. nova le
bun~~ da relaç~o mante' e a' ahdade de~sa elelc_,ao, ) g-islação eleitoral manda -remeLter no collegio. 
em virtude d? ~cto d~ camara dos deputados. I (lnstrucç. de :1.876, art. i05 § :1.. o 11 • 6.) 
. Mas lHI el~Içao de .a ~e. Agosto nen~ ao menos os I Os eleilores liberaes insi,;tiram ; mas os eleitores 

hberaes P?d2am alle:?al 1sso que fo1 :ylle~ado nas conservadores apresentaram um requerimento bem 
ou!ras elCJç?es anten_ores; a mesa parochJal, ]}ara fundamentado (doe: n. 75), qu~ expõe calJalmente 
evttar confliclos, .del_Ib:rou tomaz: em separado o~ os vícios da duplicata dos dous mesarios retirantes. 
votos ~esses HS ·mdlVIduos, e ass1m o fez :- d'nh1 E este requerimento foi deferido pelo juiz de paz: 
a duplicata ! . e resalvava o direito de votarem em separado esses 

Segundo depois constou, os dous mesarios reli- individues que se diziam eleitores, aíim de que o 
rantes, considerando imp~didos ou' ausentes os poder competente os julgasse. . 
outros tres da mesa legitiml, chamaram outros tres Foi bastante este facto para que os eleitores libc
cidadãos e constituíram a mesa, elegeram d'entre raes de S. Carlos puzessem em obr~ u seu plano de 
si o presidente! E, já' depois das quatro- horas, se- um ·segundo collegio1 contando com a promettida. 
gundo consta; fizeram as chamadas, irrnorando-se suspensão da camara municipal apuradora. E um 
qual a authentica da qualificação que 1hes serviu dclles, sendo o i)rimeiro juiz de paz de S. Carlos, 
para .. aque1le acto ! Essa mesa illegitima não tomou a. prcsidencia desse segundo collcgio, sem 
mandou para o archivo da camara municipal o reparar que estava em. Brotas e que, além do 
lino dessa supposta e1eiç-:- . . --. · · · · · 
-viou ao presidente interino do collegio eleitoral a 
cópia authentiea necessaria para a chamada (ins-
truc . de :1.8i6 art. !05 ~ :1. o • 6' ;; 
~ver. Doc. n. 73.) Era -verdadeiramente uma 

eleição clandestina essa farça c illegal. Todavia, 
co~stando que tin_ha ~ido rea_liz~da essa farça 
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e não foi convidado (doe. n. 76) para os trabalhos 
prep~ratorios do d_ ia !J,, como depois o foi. para os 
ô.o dta 6. · · 

Os eleitores do collegio legitimo enviaram ao se
gundo collegio, no dia ã, um bem fundamentado 
protesto (doc. n. 77), para o ·qual chamo a attemção 
da illustre commissão de inquerito. 

Esta comediu dos eleitores ·Hberaes em Brotas 
provocou, da parte da P1·opaganda, orgão repu
blicano em S. Carlos do Pinhal, um exame conscien
cioso da questão. Esse jornal demonstrou, a totla 
luz., a illegalidade elo segundo collegio (doc. n. 78). 

Toda a quest.ão resume-se no seguinte : se a 
supposta eleição dos dons mesarios , que se reli• 
raram da mesa legitima, é nl)lla, es~e segundo 
collegio não póde prevãlecer. O que é nullo desde 
o principio, é sempre nullo. A fraude não deve 
prevalecer. · · · . 

Votaram no collegio os eleitores conservadores 
de S. Carlos do Pinhal. E elles tambem assignaram 
o protesto contra o segundo colle~io; o qual, além 
de ter sido org-anizado por juiz de paz incompe
tente; elegeu para a mesa definitiva os dous elei
tores menores de yinte e cinco annos e solteiros 
de S. Carlos do Pinhal. 

Ainda a respeito da eleição de Brotas, vou invo
car o auxilio do actual ministro da fazenda, em 
relação á duplicata de Sant' Anna do Rio dos Sinos, 
no Rio Grande dp Sul, na legislatura passada: 
Dizia elle, com os seus illustres companheiros de 
deputacão : ' · 

• Ainda que pese aos que se querem fazer eleger 
pelas commissões> é incontestavel que a nova lei 
matou as duplicatas. . . · 

• Pelos arts. :L 0 ·e 2. o§ 4:. o da lei, e 5. o e 99 das 
instrucções, se deter.minaram o tempo e as regras 
para a formação da mesa, assim como o art. i. o~ 3. o 
da lei e 32 das instrucções prescrevem o modo e 
os casos da substituição dos mesarios QU de sua 
nova eleição. 

•Para que fossejustificavel a organização da nova 
·mesa era essencial, ou que tivessem faltado todos os 
membros já eleitos, ouos que compunham a maio
ria dos eleitos e seus supplentes. 

•No primeiro caso, era essencial uma nova eleição 
feita pelo juiz de paz, eleitores~ su.i,)plentes, pre-
viamente convocados, o que se não àeu. · 

·O segundo tambem não se realizou, porque os 
tres ·outros mesarios estnvam funccionando na 
mesa legitima, e portanto não faltaram. Assim, a 
organização d::t mesa da duplicata é essencialmente 
nulla, e nulla; portanto, a eleicão que perante essa 
mesa se fez. • . 

E sobre esta dout.rina a commissão não oppoz du
vida alguma. Era exactamente o caso actual de 
Brotas, sómente com a differença quanto ao motivo 
da · duplicata. Em Sant' Anna do Rio dos Sinos sur
giu a duvida quanto á -competencia da qualific-ação, 
se a feita em S. Leopoldo,.ou se a. feita em S. J_Qão 
de Montenegros, tendo-se originado um coutltcto 
de jurisdicção, que foi a final decidido pelo tribunal 
da relação, em sentido favoravel aos que susten
tavam o motivo da duplicata. 

Disse a commissão : 

« Diverso é o caso da segunda eleição, em que 
só ba duas pessoas legitimas, os mesarios eleitos 
em 28 de Setembro, os quaes estavam impossibili
tados de preencherem-se legalmente, desde que o 
pt·esidente com dons mesadas se oceupavam em 
outra eleição ; ·o que niio constitue illlpedimento ou 
falta . . 

• Com ~I ação á competencia da qualificação de 
S . LeopoldooudeS. João de Montenegro, a questão 
é mais ·complicada. De um lado alguns nobres 
de!-utados pelo Rio-Grande do Sul têm por incon
testavel o direito de S. João do Monte negro : de 
outro lado, o presidente da província, em oficio de· 

. iO de Julho, a relação do districto, por accórdão de 
iO de outubt•o, são a fai,ror de S. Leopoldo. 

• A! vista do exposto, e para se julgar destas 
eleições, com inteiro conhecimento de causa, pa
rece que se devern pedir informações ao governo. ». 

Quanto aos princípios, todos estavam de accôrdq; 
e, se a camara . dos deputados, em vez de votar o 
adiamento proposto 11ela commissão, npprovotl a 
eleição, foi porque o tribunal da relação, milito 
competente no caso, decidira o conflicto em fnvor 
de S. Leopoldo, por cuja qualificação fôra reita a 
chamada na duplicata. · 

Em Brotas, ao contrariõ, todas as dec.isões ante
riores eram a favor do procedimento dn mesa legi
tima ; e bem o demonstraram os eleitores éonser
vadores no seu protesto (doc. n. 75). 

·• Collegio d(t Franca. 

A parochia da cidade da Franca foi sempre con
siderada um dos mais fortes b:.Luartes do partido 
conservador, na provincia de S. Paulo·. Foi plano, 
pois, do centro liberal prejudicar essa elei~llo, pro .... 
movendo nlli uma duplicata. . 

Não tendo juiz de paz.al~um, conseguiram que o 
segundo em exercício aée1tasse o cargo de agente 
do correio, sob a condição de qne se prestaria a 
fabricar uma eleição. E assim aconteceu. _ 

Por edital de 2 de Julho, o 2. o juiz de paz convo
cou os eleitores e os supplentes, para elegerem a mesa 
parochial no dia 2 de Agosto, ás nove horas da 
11U1nhã, como se v8 do doe. 79 á tl. ,35 ; mas, por 
edital de 2i do mesmo mez de Julho, o i. o juiz de 
paz, ass(lmindo n jurisdicção, rectificou a com·o
C:l.ção feita, não sómente quanto aos eleitores e aos 
immediatos, declarando seus nomes, mas tnmbem 
quanto á hora da reunião, de accôrdo com a lei, 
como se vê do mesmo doc. 79 á fl. 36. · 

No dia 2 de Agosto, ás 9 1[2 da manhã, o i. o juiz 
de paz apresentou-se na matriz, e er..eOJ?.trou a 
igreja cercada pela força publica, c invadida pelo 
pretendido2.0 Juiz de -paz, autoridades policiaes e 
alguns cidadãos ; e os Iiberaes formr,ram um:t 
mesa, não lavrando, porém, acta alguma dessa elei
ção, como se vê da certidão a tl. 42 v., do doc. n . 
79. Receinndo alguma violencia, c 1.0 juiz de paz 
foi á casa do juiz de direito, e com elle regressou á· 
matriz : reclamando a presidencia do acto foi-lhe 
respondido pelo mesmo pretendido 2.'' juiz de paz 
que não cedia o logar senão depois de concluir os . " 

E, porque approximou·se e batou a hora legal 
(lO horas da manhã), o L" juiz de paz, com os 
eleitores e os immediatos • · 

eleitos em 28 de S ro, sen o que compoz-se. 
regularmente em sua totalidade, attenta a recusa 
que apresentaram os supplentes convocados. · 

« Examinadas as duas eleições, parece que a }lri
mcira tem por si a legalidade , visto que além do 
presidente--, conta em seu seio os dons mesarios 

mesa paroc ua , na mesma matriz, inserindo na 
respectiva acta um protesto contra o procedimento 
do referido ~.0 juiz de paz. · 

;A:. 38: TOlt 
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Havia, pois, uma mesa legitima, organizada na do correio não era ineompativel com o juizado d~ 
' " hor:.. legal, pelo 1." juiz de paz com os eleitores e paz senão verificando-se previa~nente_, se não tendo 
·os immediatos; a outra, cuja formação começou ~judante, era de .importancia tal que o seu expe
ãs 9 horas da manhã sem eleitores e immediatos, dientc pudesse ser embaraçado pelo exercício si
sem juizes de paz e sem substitutos destes, não pre- multaneo do outt·o , como dispõe o aviso de i2 de 
valeceu, porque não foi laYrada a respectiva acta. Abril de !854, o que não estava provado» I E or-, 
Não obstante, no dia 4. de Agosto, .a i~~'reja matriz denou á camara municipal que reintegrasse no 
foi cercada pela força publica e declaraâa incomutu- cargo de juiz de paz esse agente do correio, como 
nicavel! Em vão o reverendo vigario reclamou se fosse isso uma questão de subdelegacia de po
contra tal f~;!.J; o delegado de policia respondeu- licia, sem compromettimento para o direito. das 
lhe que tini'ía ordens do cent.t:o liberal, e que ven- partes nas conciliacões e demandas I · · 
ceria ;:~ eleição de qualquer modo. - Ao passo, porém, que, alterando o sentido do 

No dia õ, apezar dos boatos sariguinarios, o pre- aviso de i85~, decidia assim para a cidade da 
side'nte e os mesarios legitimo::; compareceram ; Franca, declarava, por portaria de 25 do mesmo 
mru; á porta <la matriz foi aquelle provocado sob mez, ao presidente da cam3.ra municipal dn· villa 
o pretexto l1e lhe darem uma busca ou passnrem- do Soecorro ~que não ha incompatibilidade na accu
lhe revista, e sobre eu e· avançou um grupo desor- mulação dos cargos de vereador e agente do correi9~ 
deiro capitaneado peln policia. O plano era tão u1na vez que tenho. ajudante que o auf.cilie e .que a, 
transparente, que nessa occasião u,n1 soldado, agencia não ·seja de importancia tal que o seu eX2Je
destacando-se da fórma, desfechou sobre o pre- diente possa se1· embarO{AM pelo exercício sim..ulta
sidente· da mesa, Dr. Antonio Luiz Pereira da neo dos 1·e{eridos cargos: (Av. n. ~6 do L 0 de 
Cunha, um tiro, que felizmente não acertou na Outubro de !869.)» 
Tictima escolhida, mas . em um dos desordeiros O que decidiu esse aviso de !856:, foi: 
que, ::í.s costas do mesmo presidente, gritaya : i. o Que o agente de correio, que tem ajudante,. 
busca no homem, busca nelle ! Sem embargo de não é incompatível ; ' . 
estarem presentes o juiz de direito e o juiz muni- 2. o Que, porém, tendo ajudante, se agencia é de 
cipàl, n policia e os desordeiros davam mo1·ras aos muita importancia, é incompatível. 
éonservado1·es e vivas aos libáaes; e desde logo o Assim, pois, o a~ente do correio_ ~a cidade da 
deleg:~do 'de policia resolveu prender o meneio· Franca havia perdtdo o cargo de JUIZ de paz: c 
nado presidente da mesa· parochial, o que não bem procedeu a camara municipal que o eliminou 
conseguiu. - e que deve sustentar o seu acto, apez:J.r da exorbi-

Nesta conjunctura, sendo certa a força maior, tante e illegal decisão posterior do presidente da 
e tend.o sido vedada' aos mesarios a entrada da província. 
igreja pela força publica, a mesa parochial reti~ Que esta decisão foi illegal, vou invocar o teste
roa-se daquelle logar, e, affixando os editaes munho de um chefe liberal ê de um chefe repu
necessarios, foram fazer a eleição na igreja do blicano,- os ·conselheiros Affop.so Celso e Saldanha 
Rosario. 1 · Marinho, membros da primeira commissão de po-

Todas estas tropelias constam do doc. n. 79, e deres em 1.863. No parecer dado sobre a eleição do 
houve até a denuncia do pt·omotor publico contra terceiro districto da província do Ceará, em 30 de 
o soldado e um individuo de nome Luiz Caçador; Dezembro daquelle anno, escreviam aquelles dous 
como autores do tiro disparado sobre o presidente distinctos parlamentares e advogddos, ácerca da 
da. p:tesa parochial legitima; como se vê da cer- parochia da Missão-Velha, o seguinte : 
tidão a fi. 37 do mesmo doc. n. 79. · · • Attendendo ao que no aviso n. H:3 de 26 de 

Entretanto, com sorpreza geral, appareceu func- Novembro de !8~6 se acha determinado; isto é
cion:mdo na igreja matriz uma :mesa parochial, qite é incompativel oexercicio de agente do cõr1·eio 
que não obteve ser eleita no dia 2; da qual se cons- com o ca1·go de juiz de paz, devendo-se considerar 
tituiu presidente o Dr. Frederico do Nascimento ten·enunciado este cargo quem exerce aquelte, écon
Moura, e disseram-se mesarios o tal pretendido sequencia que João José de Oliveira Cavalcante 
2.0 juiz de paz, José Gonçalves 1\loreira da Cunha, perdeu o logar de juiz de paz, e se tornou impos-. 
João EYangelista da Fonseca, João Caetano Alves e . sibilitado ipso facto de presidir os trabalhos elei
Francisco Barbosa Lima ! E esta mesa fez uma toraes. • 
eleiçfío no intuito de pt·ejudicar á eleição legitima. Isto era escripto em :1863, quasi- !O annos de-

:Ainda mesmo que o pretendido 2.0 juiz de paz põis tlo aviso de i8ii4,; e a c:1mara dos deputados, 
fosse o o~ganizndor dessa mesa parochial, que func- quasi unanimemente liberal, assim votou. _ 
éionou na matriz, é certo que ellejá havia perdido Se a incompatibilidade não prevalece para a du
o cargo por ter sido nomeado ~ígente do correio plicata da eleição primaria, não põde deixar de 
daquella cidade (doc. n. 80), por portaria do presi- prevalecer para a eleição secundaria, por isso que 
dente da provincia- de 5 de ·Junho deste anno, o referido agente do correio entrou no exercício 
apresentando o titulo competentemente sellado e do cargo· ·no dia 7 de Agosto (doc. n. 80). E, 
registrado em 26 de Julho. A aceitação do cargo mesmo que · não fossem incompatíveis os dous 
prov~t-se pela apresentação do respectivo titulo. cargos, com que direito e competencia funccio
E não tinha ajudante (doc. n. 81). ~ nava o 2." juiz de paz quando· o f. o se apresentára 

E' \erdade que o presidente da província, para e estava no exercício da jurisdicção eleitoral'! 
sâlvar egta duplicata sem aet - 1 • • lci~'l------
posta mesa parochial, por portaria de 9 de Outu- triz, o centro liberal deliberou que houvesse uma 
bru, dirigida á camara municipal da cidade da duplicata -na eleição secundaria, porque a camara 
Franca, que havia ·uramentado o uinto votado munici ala uradora seri · en e tudo se ar-

r.r JUtz e paz_, cons1 erando o agente do correio ranjaria depois na camara dos deputados. Foi, por 
com~ perdendo o cargo de~." juiz de paz, decla- . isso, que, estando. na cidade de Franca o ehefe de 
11?U a mesma ca!fiar.t mu~içipal :.que ella não p~- j policia, . cuja .a.J?Osentadoria lbe foi dada .no paço da 
dra conhecer da meompattblltdade_, e que a agencta camara "1l:untctpal (doc. n. 81), o agente do cor-
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reio appareceu muito cedo, no mesmo paço da ca
mara. municipal, e ahi organizou o segundo collegio 
eleitoral com os eleitores da duplicata da Franca, 
e com. os de Santa Rita do Paraizo, Carmo, e Maca
hubas (dou:s terços)! E' preciso nQtar que o chefe 
de policia retirou-se da cidade da Franca no dia 6 
de Setembro, depois da eleição secundaria _P.ara, 
deputados á assembléa geral legislativa (doe; 
n. 8~). 

A's 9 e 3/~ horas da manhã, o 1.0 juiz de paz e 
eleitores chegaram ao paço da camara municipal, 
e já alli encontraram o agente do correio or~unizando 
.aquelle segundo collegio, e por isso, retrraram-se 
para a igreja matriz, affixando os necessarios edi
taes, e requereram ao juizo municipal que fosse 
tomado o seu protesto (doc. n. 83). . 

Eis o que foram a eleição primaria e a eleição se
eunqaria da Franca. Ao passo que os conservadores, 
conscios da sua forç.a numerica, procediam com as 
formalidades legaes,a pQlicia fazia todas as tropelias 
para ver se conseguia mutilisar os esforços daquelle 
partido que 8empre predominou naquelle logar. 

Não tendo visto as actas das eleições das paro
chias do Carmo, Santa Rita do Paraizo e Macahu
bas, reservo o exame dellas. Entretanto, tendo os 
eleitores das duas parochias votado no segundo 
collegio, os seus votos não podem ser computados 
na -apuração geral, ainda que válid"as sejam as 
respectivas eleições primarias. 

Não quero crer que a camara dos deputados, 
sómente por ter a quasi unanimidade liberal, 
queira supplantar o direito e applaudir a violencia 
e a fraude. 

Sem duvida, quem quer que suppõe poder fazer 
approvar taes duplicatas, faz máo conceito dos elei
tos pelas outras previncias . .Ninguem tem·o direito 
de exigir de um amigo o que elle proprio não prati
caria; nisso ha mais do que oro-ulho ou leviandade
ha má fé. A lealdade nos conselhos é imposta reei pro-· 
camente aos amigos. Sómente a paixão parti daria e 
o máo caracter geram· os instrumentos das alheias 
vontades. Nem a amizade, nem a disciplina, são a 
<>bediencia cega aos caprichos. de outrem. A ini
quidade póde triumphar; mas os que. foram os 

- seus instrumentos, esquecendo o juramento e a 
propria dignidade, são sempre de:;prezados pelos 
mesmos que se aproveitaram de seus a c tos. O homem 
honesto não se liumilha a servir de instrumento ás 
paixões e aos interesses de quem quer que seja. A 
injustiça é o acto mais revoltante que um juiz póde 
praticar. Eu, ao menos, sempre entendi que u veri
ficação de poderes era um julgamento, e não uma 
func~.ão política. 

Collegio de Mogy-mirim. 

As questões neste collegio limitam-se á dupÍicata 
feita pela policia na igreja do Carmo da cidade de 
Mogy-mirim, votando em separado no collegio os 
suppostos eleitores ; e tambem a eleiç.ão da parochia 
da Espir~to Santo do Pinhal, nos mesmos termos ·e 
eondições em que foram feitas as de Guaratinguetá, 
Arêas, Lorena ~S. João Baptista do Rio Verde. 

As actas bem revelam aquelles futeis motivos : 
um dos melhores é que o :l. o juiz de paz e os elei
tores e immediatos, no dia 2 de Agosto, compare
ceram depois das !O horas da manhã t I>or isso a 
policia chamou um juiz de paz da Penha de :&logy-· 
mirim, que já alli se achava desde a vespera ; e 
organizou a sua mesa depois que aquelles retarfla
tarios formaram a mesa legitima I . 

Esta duplicata não merece o esforço de um exame, 
as mesmas suas actas a destróem. 

Emquanto a policia assim procedia, o presidente. 
do directorio liberal local e o seu . partido concor
riam ás urnas perante a mesa legitima c faziam o 
terço e os immediatos. E é o mesmo testemunho 
destes liberaes que os conservadores invocam no
bremente contra. essa ridícula farça representada 
na igreja do Carmo. 

Quanto á eleição da parochia do Espírito-Santo 
do Pinhal, a mesa legitima, tendo sido eleita no 
dia 2 de Agosto, as ameaças e as violencias a for
çaram.a adiar os trabalhos, affixando ·os necessa
rios ediLaes. P.rotesto juntar os documentos. 

Entretanto, examinemos as respectivas actas da 
eleição feita pela mesa illegitima: 

i. o A acta do dia 5 narra que houve mesa eleita 
no dia 2, e que esta adiára os trabalhos para o 
dia 16, affixando edital. E refere connictos nas 
entradas da povoação. . 

Eis, pois, uma confissão preciosíssima. A auto
ridade eleitoral estava constituída nos termos 
legaes : não podia, portanto, ser constituída outra; 
visto como os cinco mesarios eleitos não estavam 
impedidos, ao contrario hav-iam usado do direito 
de adiar a eleição, satisfazendo as precisas forma-- · 
!idades. (Instrucç. de 1876, art. l05, §~.0,n. 2.) 

2. o No dia 3 a policia, comprehenaendo que po
pia tirar proveito <le uma eleição sem a presença 
dos adversarios, chamou o quarto juiz de paz de 
S. João da Boa Vista, José Theodoro dos Reis, e 
este, tomando o topo de uma mesa, sem edital al
gum préviamente affixado, fez a chamada dos elei
tores Q dos immediatos pelo mesmo edital que·ser
vira para a formação da mesa no dia 2. 

Outra confissão preciosíssima. l&"norando os elei
tores que outra mesa ia ser formaaa, como podiam 
elles comparecer? Se o edital e os offi.cios de con
vocação eram para o dia 2 de Agosto, como podiam 
elles responder á chamada no dia 5 'i 

3.o Concorr,eram para a formação dessa mesa ii
legitima tres cidadãos representando a tnrma d<Os 
eleitores e tres immediates. ' 

Outra confissão :{lrcciosissima. Se eram tre3 os 
cidadãos que substltuiram os eleitores~ como po- -
diam figurar tres immediatos? Ha certamenté dous 
votos de excesso na eleição de mesarios e na de 
substitutos destes. Ora o quarto mesario, Vicente 
Gonçalves da Silva, obteve sómcnte· dous votos. 
Sem es votos desses dous immediatos, outro po
deria ser o resultado. Além do que. os tres cida
dãos. chamados naquelle mesmo momento pata 
substituir os eleitores, que não haviam sido convo
cados, eram _pessoas illegiti!fiaS. A falta de convo-
cação é nulhdade substancial ( mstruc~ de 1876, - ~ o . • • - • 

dencia interina por juiz de paz incompetente .. e.-Ó 
concurso . de pessoas illegitimas em tal numero 

ue pudessem ter influído no resultado da eleição. 
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Outra preciosíssima confissão. Como J?Odiam 
saber os votantes que havia eleiçiio, tendo lido os 
ediU..és do adiamento? E a prova de que os votan
te$' foram impedidos de dar· os seus votos está no 
:t:umero dos que a acta da terceira chamada diz que 
coucorreram : foram recebidas :165 cedulas para 
eleitores geraes e 165,pav-.t eleit~es especiaes. Ora, 
os qualificados er,am 436 (doc. n._H); logo, pois, 
a differença foi de 27-i'. Esta circinnstancia tem 
todo o valor em uma eleieão adiada pela mesa le
-gitima. Áprova plena da fraude dos que formaram 
no. dia 5 uma mesa illegitima, depois âo adiamento 
legal pela mesa constituída no dia 2, fraude que 
prejudicou o resultado da eleição, está naquelles 
numeros 165 para 436. (Jnstrucç. de !876, art. H6, 
§ ~.") E, sem a frscalisação do partido adverso, 
póde-se asseverar que os :1.65 votantes, em grande 
parte; foram fantasticos. 

5. o O rol dos que perderam o direito de votar foi 
lançado no final da acta, depois das apurações. 

J'flan1festamcntc os 165 votantes, que figuraram 
· na eleição, abi não appareceram em :;rande parte. 

Dahi a necessidade de combinar o ro1 com o nu
mero de cedulas lançadas na urna: Trabalho en
genhoso.. para cujo bom resultado era necessario 
o exame sobre cada um dos nomesque deviam ser 
riscados de tal rol ! 

Eis mais uma eleição destes tempos de regene
ração do voto. Resta vêr se a camara dos depu
tados a approvará, vendo infring-idos todos os prin
cípios reguladores de uma eleição. 

Os votos dos eleitores desta parochia não podem 
ser utílisados absolutamente. A lei os condemna .. 

3.0 A respeito da mesma eleir.ão primnria de Arê:~~, 
uma justificação -promovida- pela mesa. legitima, 
eom a citaçãó do delegado e do subdelegado de-poli
cia, na qual ficaram plenamente provadas as arheaç,as 
e as violencias contra os cidadãos votantes, durante _ 
o tempo· eleitoral: (Documento n_ 89.) E deste do
cumento se prova, até com o depoimento do Dr. 
Carlos Caetano de Abreu e de outros liberaes, que 
a chamada dos votantes foi feita pela lista publicada 
no periodico Democrata,· não tendo a mesa paro
chiai illegitima uma cópia authentica para servir 
para o acto. 

~.o O edital da convocação para a organização 
da mesa no dia 2 de Agosto e ttilnbem o edital 
para a distribuição dos títulos da nova qualifi
caç.ão (doc. n. 90), ambos relativos á mesma 
eleição primaria de Arêas. 
- 5. o Coni relação á mesma eleição primaria de 
Arêas a neta dos trabalhos da mesa legitima, em 
5 de Agosto; deliberando a suspensão e o adiamen
to da eleição, por causa das violencias da policia. 
(Doc. n. 9:1..) · 

6. o E ácerca dessa mesma eleição de Arêas, 
acabo de vêr a acta com que a mesa ille~itima 
se constituiu no dia 5 de·Agosto. O 4. o juiz ae paz 
de Queluz, João Pereira· Cortez, compareceu; e, 
chamando a dous elegíveis, com elles elegeu ós . 
outros mesarios; e os cinco chamaram o -Dr. Mo
noel José da Silva, c o fizeram presidente da mesa I 
Modo estupendo de organizar uma mesa parochiall 
~ uma. eleiç.Eo que não póde ser app:rovada, por 
todas as razoes expostas. Os documentos e ajus
tifica.ção produzida demonstram plenamente a sua 
nullidade. 

Junto tam~em, por me terem chegado posterior
. ConcluindQ .~sta exposição, protesto offerecer mente as que já havia escripto sobre a eleir.ão da 

ainda allegações e mais documentos, depois de ter parocllia do Espírito Santo do Pinhal: pertencente 
examinado as diversas actas eleitoraes. ao collegio de Mogv-mirim, os seguintes doeu-

Entretanto, submetto desde já á commissão mais ·mentos : · 
um facto prova~ o da'T_espectiv_a acta, e 112ais um _d9- · . :1. o Certidão da acta da formação da mesa legi
cumento qu~- poe a hmpo a mtervençao da pohcw tmw, em 2 de Agosto e de diversos pontos sobre a 
no plei~o· el_eitor~l. . . . . . qual~ficação c9nc~u!da (:187.6), i)ara provar que 
. O p1:1meir<?, 1~to ~· ~ facto proY~do da x:espectp•a quas1 todos os J:U~H'Iduos ahx ~encionados figuram 
acta, ~ relativo a elexçao da l)arochxa do Rw-Bomto, na acta qa ele1çao do Espirxto Santo do Pinhal 
collegJO de Tat'!lhY: c_oncorr~ram para a formação como tendo faltado; quaúdo é certo que foram 
da mesa parochxal eleitores :unda não approYados eliminados pela junta muniéipal, em numero de 
·pela camara d~s deputados . . . 34,, o que reYela que as chamadas foram feitas pela 

O segundo, 1sto e, o documento para provar a lista de qualificaçüo org:mizada pela junta paro
intervençuo da policia no l~leito eleitoral, é um chiai, e nuo pela que foi organizada pela junta mu-

. officio Circular do seez:etarw de um club, ou nicipal ; além de mais oito nomes de iudividuos 
cousa qu~ o v:::.lba, na Cidade _d~ Parahybuna? a não qualificados. (Doc. n. 92.) _ 
u:m ~os ~nspe~tores d~ qunrte:Ir~o :-do re~pectrro. Observarei que daquelles 3~ nomes eliminndos 
distncto .-o m~pector de ~uarte1rao era e~carre- pela junta municipal em 1876, ba sete que não appa
gado de c~nsegmr q!le os "'otantes_, ~encwnad?s recem no rol dos que perderam o direito de votar, o 
em !liDa h~ ta remett1da com o offiCio-circular, 1 e- que prova que fio-uram como tendo votado e são : 
tluztss~ os seus.·votos mn fat~•· do _governo, ou ~o J~ão Francisco d~s_ Chagas (j~ então_ fallecido), Ca
~nos nao compatecessem se ;.wo ab1açassem o pai- llxto de Campos Aranha (ass1crnou actas como cida-
t!do do gaverr>..o r. (Doe· ~ · g., · ) dão, e figura com o um dos e~eitores geraes ), José 

Ainda ..JUnto os segumtes documentos : , ·Antonio Pinto, Joaquim Antonio Rodrigues . de O li-
L o A respeito da eleição primaria de Queluz, veira, :Manoel de Araujo Alckirhin, Sallustio Ri

um attestado jurado do juiz de direito da comarca beiro de Palma e Manoel Ferreira Martins. Nem se 
declarando que foi organizada antes das dez horas diga que as chamadas foram feitas pela qualificação 
da manhã a mesa parochial. (Doc. n. 86.) deste anuo, por issu que não estava concluida, ha-

2. o A respeTto da eleição primaria de Arêas, duas v_endo apenas~ primeira reunião da junta muni-
cer 1 oes: o ac o pres1 en e a provmCJa, em 

· 1867, conselheiro Saldanha :Marinho, mandando de
mittir o delegado de policia Dominn-os Moreira da 

• r O" • • 

da sentença que o condemnou á. suspensão do eÍn-
· pregO'!por tres :mno5. (Documentos ns. 87 e 88.) 
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pMir que a mesa legitim_a funccionasse, como o 
conseguiu. (Documento n. 93.) E tambem foi citado 
o promotor publico da comarca. 

É certo que a policia: do Espirito-Santc do Pi
nhal promoveu tamnem uma justificação, que, sen
do contraproducente, é provavel que não seja apre
sentada á commissão de inquerito. Por exemplo, 
uma testemunha depõe que o 4. ~juiz de paz de S. 
João da Boa-Vista foi convidado depois de adiada a 
eleição, e que no mesmo dia chegou e formou a 
mesa! As tres testemunhas conheciam t:lnto os fac· 
tos, que declaram ter sido feita a eleição no corpo 
da igreja matriz, quando, aô contrario, as actas ar
firmam que o foi no consistorio! A La testemunha 
é cidadão portuguez; a 3. • é cidadão francez : só
mente uma é cidadão brazileiro 1- É estupendo que 
a polici:J do Espírito-Santo dó Pinhal não encon
trasse senão· um brazileiro para depô r sobre factos 
eleitoraes ! 

3. o E' um requerimento para provar que o sub
delegado de policia e outros dons cidadãos libcraes 
conheciam o aeto do a.diamento da eleicão ; e, ain
da era na tarde do dia 5, elles pediani a. certidão 
do edital que. fõra afiixado pela mesa le_gitima. 
(Doe. n. 94. ) 

Logo, pois, os mesarios eleitos no dia 2 de Agosto 
não estavam impedidos nem ausen~es ; e, se o es
tivessem, deviam ser convidados os respectivos 
substitutos.autes de recorrer á formação de outra 
mesa. 

4.° Cópia do ofiicio da mesa legitima, communi
cando o adiamento. ( Doc. n. 95. ) E offi.cio do sub
delegado de policia, dirigido ao presidente e mesa
dos, eleitos no dia 2, do qual se evidencia que a 
policia interyeiu com .apparato militar, sob o pre
texto de passar revista a pessoas armadas ! (Doc. 
il. 96. ) -· 

5. o Resposta do presidente· da província, em :t~ri
meira e em segunda via! (Does. ns. 97 e 98.) O 
que prova_o plano de impedir a eleição legitima 
naquella parochia. O presidente da provincia re
conhece a autoridade da mesa de 2 de Agosto; mas 
declara-lhe que não faça a eleição no dia :1.6! 

6. o Attestados jurados de juizes de paz e de elei
tores que não foram convocados para a eleição da 
mesa no dia 5. (Does. ns. 99 e:I.OO.). 

7. o Certidão para provnr qua.es eram os eleitores 
e os juizes de paz da paroehia do Espirito-Santo do 
Pinhal. (Doe. n. :1.0:1..) 

E sobreleva notar que a párochia de Mogyguassú, 
pertencente ao mesmo municipio, e mais província, 
era a que deveria fornecer juiz de paz, no impedi
mento dos da parochia do Espirito-Santo do Pinhal. 
Como, pois, é convidado o 4. o juiz de paz de S. João 
da Boa-Vista, de municipio diverso e de logar mais 
distante, preteridos os de Mogygua.ssú, ainda quando 
fosse licito considerar impedidos os da mesma pa
rochia do Espírito-Santo do Pinhal? E porque foi 
convidado o 4. o juiz de paz de S. João da Boa-Vista, 
sem que na acta conste a razão de·não terem sido 
convidados. os anteriores I? 
• A eleição da parochia do Espírito-Santo do Pinhal 

' ' a) Porquê a mesa era illegal, e nullamente orga-
nizada; ·· . 

c) Porque a policia amedrontou e praticou vio
lencia para impedir o exercicio da mesa legitima 
e para afastar os votantes ; 

d) Porque votaramindividuos não qualificados; e 
as chamadas foram feitas por uma cópia sem authen
ticidade _da lista ·orgamzada pela junta parochial 
em :1.876, lista alterada em 34 nomes pela junta 
municipal. · 

E a respeito da duplicata da eleição na cidade de 
Mogy-mirim, contento-me com o juizo dos mesmos 
liberaes no colleo-io : o parecer da mesa foi una
nime quanto á nullidade dessa duplicata, e a mesa 
do collegio se compunha de tres eleitores conser
v.adores e de dous eleitores liberaes. 

Ainda prori1ctto juntar outros documentos; assim 
como, depois do exame de todas as actas, direi 
alguma cousa sobre outras parochias. O mais re-
servo para a discussão. . 

Dizia o conselheiro José Bonifacio, no aviso 
n. :1.60 de 20 de Junho de :1.864 : • Seria absurdo 
approvar uma eleição de deputados, feita por elei
tores em cuja eleição tivesse occorrido irregula-
rida.de substancial. • ' 
- E vale a pena trasladar para: esta exposição 
escripta o que o conselheiro Martim· Francisco, 
defendendo o seu diploma, dizia em 29 de De
zembro de 1876, na contestação que offereceu á 
segunda commissão de inquerito : 

. « O intuito do legislador foi acabar com a velha 
doutrina dós avisos, em virtude da qual a verdade 
era sacrificada a um formalismo material, quasi 
sempre em beneficio · da astucia. A lei nova quiz, 
sobretudo, moralisar o pleito eleitoral; e, con
demnando a fraude onde quer_ que ella se ache, 
resguardada da velha doutrina as eleições feitas 
com lisura e honestidade, ainda que se t~nham 
dado no processo respectivo algumas irregulari-

. àades. Exceptuado o que respeita á formação da 
mesa, que i de ordem publica, po1· sm· o fundamento 
da legitimidade da autoridade eleito1·al, tudo mais 
ficou subordinado á condição da prova plena de 
fraude, que prejudique o resultado da eleição. 

•E' esta hoje,pela lei nova, a doutrina verdadeira 
não sómente para os tribunaes judieiarios, mas 

· tambem para ·a camara dos deputados e o senado, 
que devem dar o exemplo da fiel submissão ás leis 
que fizeram e que não podem ser explicadãs por avi
sos anteriores, expedidos sob o regimen de outra lei. 
A doutrina tla lei nova foi bem definida pelas instruc
ções de :1.2 de Janeiro, com applicação ás qua.lifica
ções : • Em nenhum caso se julgará nullo o acto 
• eleitoral por irl"egularidades que não influírem 
• directa ou substancialmente no seu processo- ou 
« no seu resultado. » 

Nada mais reclamo do que a applicação leal 
destes mesmos principias. ___; 

JoÃo MENDES DE ALMEIDA.· 
Côrte, 27 de Novembro de :1.878. 

Apw·ação · 

Descontados os votos das eleições nullas, e en
globados os votos liquidos tomados em se_parado, é. 

635 
60~ 

7, sem edital de convocação. de votantes, ~endo sido 4:: DeUino Cintra : . . 
.conhecido o_acto do adiamento para o dia :1.6; . 5. Duarte de Azevedo. 
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6. L~pes Chaves. 
7. Leoncio. 
8. Martim. . . 
9 . . Carrão . . . . 

Homem de Mello 
Ole"'ario." • . . 
3foreira de Barros . 
José Bonifacio. . 
Antonio Carlos . 
B. Gavião . 

'· 

'. 

• 5:!7 
• 493 
• 4:76 

4:69 
4:68 

" ~ ·U4 
M.O 
4:00 
386 

Augustos e dignissimo& St·s. rep1·esentantes da ruJ,Ção. 

esem arga or ernar o vemo avmo e1: 
xoto esbulhado do seu direito pela camara muni
cipai de S. Paulo, quando é manifestamente um 
dos deputados de sua província, vem reclamar pe
rante a camara dos deputados o logar que'lhe com
pete, defendendo a sua éleição e impu~a~do ~s 
trabalhos eleitoraes de algumas parocbtas, m UI-
nados de nUlhdade. 

Para excluil-o do nono logar na ordem da vo
tação, e dar entrada na. lista dos candi~atos á repre-. 

--------sseeJnn-1ta~çãa<o:rnttaace~i01r.lta . _. . . . · 
Almeida, os vereadores da capital precisaram saltar 
por cima de todas as barreiras : 

A urando t s d li a 
encontrar uma só eleição liberal boa nos lagares, 
em que duas turmas de eleitores se apresentavam ; 

Excluindo da somma um dos collegio~ de Jaca
rehy, que não é uma verdadeira duplicata, mas 
sim divisão do eleitorado, por motivo justificado, 
e realizada com to~a publicidade, sem faltar·_ll!e 

e para o fim de resguardar todos os direitos sem 
prejuizo de ningu.em, deixando ao poder verificador 
a solução definitiva da duvida. 

A mesa negou-se a fazer a chamada, sob pretexto 
de que precisava consultar ao governo provincial, 

- . -o dilataria, e~e 
. alcance é transparente ; pois .declarou encerra a 
a primeira chamada, e annunciou a segunda, reve
lando o· começo da acta do dia 6 a consciencia da 
propria extorsão; · . 

O presidente da província dou as necessarias pro
videncias para que fosse cumprido o aviso do go-

, • bial da Sé não levantO)! 
duvida alguma sobre a ex:istencia ou não ex:istenc1a 
da certidão de sentença que o requerente .não tinha 
que apresentar,desde que a mesa negou-se a ~az~r 
a chamada, e appellou para a consulta, IJrejudz
cando, no emtanto,todos os providos pela sentença 
do juiz de direito, os quaes aeviam ser acclamados 

· se que pelo recmso da primeha 
foram afastados da urna. .. -

Repellidos pela omnipotencia da mesa paroellial, 
m "á. · • ·- '" 

ficou pendente do corpo legislativo- por esforços 
dos proprios conservadores, dirigiu-se a mór parte 
dos prejudicados ao tabellião Gomes, protestando 

· · · , m . o a so emm a 
e publicamente entregando ?S suas cedula?, ~o
cumento de seu protesto e t1tulo do seu (!.1reito, 
para que fosse toda a votação tomada por mstru
mento publico, e apreci!)da em tempo opportuno 
por quem só podia julgai-a. . . 

Falho o !ano calculado, e já não sendo oss1-
r1r o que se pre ;en m com as cons tas 

dade pelo juiz de direito da comarca i repetidas, ao lado ...-do trabalho que continuava, a 
Separando toda votação do collegio aa Faxina, não mesa que na primeira chamada duvidava da ex

contando ao peticionaria, porque, p.a acta que tensão . do aviso do governoJ e recusava o _voto 
veiu, a votação era dada ao conselhetro Bernardo em separado, que a ninguem lesava, na segunda 
Avelino Gavião e não ao desembargador Bernardo e terceiraJ sem resposta do . presidente da pro-
Avelino Gavião Peixotcr. vincia, já se não ·recusava a admittir os votantes 

--------'O~Jc.~exx:ailllll~e_,dQie~a~lguma: o • • mesmo sem requerimento da parte·. · _ 
sem du-vida . ainda que, apezar de tudo isso, para E, aconfissãoingenua da iniquidade ~adeclaraçao 
arrancar.Ihe a elevada posição em que foi coiio- tacita do direito violado : quem podia votar na 
cado pela província de S. Paulo, preciso é validar segun_da e terceira _cha!-fiadas, sem duvida alguma 

· a obra da fraude e da violencia em algumas paro- poderia votar na prime1ra. 
chias. · Estes votos repellidos influem no resultad_o da 

o desembargador Bernardo Avelino Ga:,.:v~iã;;o;,P;_jlei~--l-~cl~ellli ~ã~o~al~t:t~~~t~~:-l-~~~~s~-=:~7-:~rr~~---:------
x.ete eeme~ará e s~er tlaas par · ficam hoje mais do que a ausencia forçada: signi-
collegio da capital. ficam a declaração por instrumento _publico da 

I esplendida victoria dos libcraes na cap1tal da pro-
vincia. · 

Entre as fregnezias do coll~!o «la capital, ~gu- o peticionaria sabe que procura-se tirar toda 
rama da Sé, a de 1uquiry e a ao 0', onde a VICto- forca ao voto desses cidadãos brazileiros, porque 
ria pertenceu evidentemente aos liberaes, mas foi . lhe' falta a fórma da lei eleitoral ; mas essa fórma 
pela omnipote. ncia das mesas con. servadoras trans- foi-lhes tfrada pela propria mesa, que não deve 
formada em- derrota, a beneficio dos ca!ldidatos aproveitar da fraude e da violencia, e, se o protesto 
de seu pa~id? •. ~. é 0 meio reconb c· r · . · 

I. 1· d · o do voto, o protesto provado deve garantir-lhes Q 
mentarios, se a lei é lei, e o ibera ISmo e hOJe vale exercício, se todos os outros. meios foram roubados 
pelo menos tanto como o de um dos ex-ministros 
do imperio, da situação passada, que peremptoria- a q~em tinha o direito de exercer o seu voto. 
mente declarou irrevogaveis os despachos dos O peticionario espera 9_ue sejam contados dos 
juizes de direito, mandando incluir votantes. votos tomados pel_o tabelhao G~mes, e declara os 

Apenas terminou a primeira chamada dos quali- eleitores os cand1~a~s ao e~e1torado qU:e _com 
cados pela junta municipal ele iS7 ti, re!J.uer · . , . . çao se 

peticionaria á mesa parochial que fossem admittidos cundaria daquelles ; mas mnda _qua!tdo se ~he 
a votar em separado, nos termos do aviro do minis- queira negar, o que é de summa JUSttça, em V:lS_!a 
terio do imperio <le 27 do Julho fllldo, todos os 

1 

das circumstancias ex:postas, pelo menos a elezçao 
mandados incluir pelo juizo. de direito da comarca. da freguezia da Sé é null~, porque o numero ddaos 
. E note-se que este aviso foi expedido, em conse- votantes não admittidos mtlue no -resultado 

quencia de representação do peticionario e outros, ; eleição. 
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E nesta eleição, apezar de todos os cuidados 
com que foram redigidas as actas, na primeira 
chamada compareceram 2H votantes, na segunda 
186, c na terceira 59, dando o algarismo total 
de wro. ~ · 

Este algarismo multiplicado por i4, dous ter~os 
do eleitorado, produz 6.384: votos. No emtanto a 
vota«:ão espalhada por 66 nomes produz em sua 
totalidade 6.2H votos, e addieion:mdo a estes o 
que em numero de :152 deixaram de ser contados, 
por não constarem das cedulas,. de que fez menção 
a acta, ha um augmento de 21. votos ! 

E estas actas cuidadosas mencionam a primeira 
apuração em numero de 257 cedulas, mas nada di
zem désse momento em diante ! 

Tal é a pretendida victoria conservadora! 
Na freguezia de Juquiry o escandalo subiu de 

ponto: na terceira chamada, com certidão de pro
vimento de recurso, requereu-se que fossem 
admittidos a yotar os incluídos pelo juizo de di
reito, e a mesa negou-se a tomar os seus votos em 
separ.:tdo, tentando depois vergonhosamente frus· 
trar o effeito jurídico do seu protesto. o peticio
nario junta sem commentario o protesto dos libe
raes com o cerebrino despacho da mesa parochial, 
a certidão do provimento, que lhe foi apresentada, 
certidão de 2 de Agosto, quando a eleição foi a 5, e 
o instrumento pub~ico da votação perante o tabel
lião, pela calculada recusa dos votantes liberaes. 

O despacho. da mesa parocbial é o corpo de delicto 
da fraude, tentando indirectamente negar a ver
dade dos factos, mas confessando por isso mesmo 
a existencia de documentos; já porque os pedia 
depois da recusa- do voto, se~ contestar directa
mente a existencia da c()rtidão: já porque a presi
dencia da provincia tinha fe.itó as communica.ções 
necessarias a respeito do aviso do governo; já 
porque occultavam os protestos na acta, e falsa
mente procuram fazer crer que a eleição correu 
com a necessaria regularidade, affirmando, no 
emtanto, a qualificação de 222 votantes, o que im
:porta a negutiva formal dos mandados incluir pelo 

.Juiz de direito da comarca. 
Os Yôtos recusados influem tambem no resultado 

da eloiçiio, e por isso se não forem contados ' 
para que sejam declarados eleitores os verdadeiros 
escolhidos da parocbia, annullam todo o processo. 
eleitoral, annullada por esse modo rombem avo
tMão secundaria desses eleitores. 

Na oleiçã" da freguezia do 0', como se houvesse 
um plano assentado de recusar todos os votantes 
mandados incluir pelo juiz de direito da comarca, 

·. a mesr~ negou-se a fazer a :1.." e 2." chamadas de 23 
qualificados por sentença daquelle juiz, e confes
sando o facto na acta, e accusando a propria vio
lencia, porque na 3." chamada admittiu a votação, 
quando tinha certeza que dos 23 votantes sóroente 
14 compareceriam, tendo se retirado os outros, e 
podia em sua omnipotencia calcular o numero de 
cedulas que tinha na urna. 

Mas esta eleição pela propria acta está radical
menta nulla. O ultimo eleitor obteve 33, sem 

· · · · t se-
guintes obtiveram tambem o mesmo numP"o de 
votos. A votação em separado desse eleitr dos 
immediatos foi a mesma, e por isso não~- wodt-

sopr . 
cumpre notar que_ dos 23 recusa~os na L" e 2." 
c~amadas, no~e n!lo c~mpareceram na 3.3 e. ~e 

fazendo sahir da lista o ultimo votado e entt·ar 
qualquer dos immediatos, assim como não consta 
da acta que houvesse desempate, sendo que por 
esse motivo o 5. o votado occupou o logar de eleitor. 
por escolha da propria mesa e com preterição da 
sorte. 

li 

O collegio de Parahybuna comprehende as paro
. chiasdO'Parahybuna e do Bairro-Alto. Dos protestos 
'exarados (exarados) nas actas da eleição secundaria 
e na acta da eleição primaria da-primeira mostra-se, 
á toda luz, que os eleitores da Parahybuna são ou
tros, tendo o colle&"io eleitoral admittido a votar os 
eleitores nullos aaquella parochia, e_ rejeitado, 
mesmo em separado, a votação de oito dos verdadei
ros eleitores, a quem foi arrancado o diploma pela 
mais descommunal violencia. 

O facte ê este, confessado pela m~sa do collegio 
e pela mesa parochial. Por decisão, que passou, em 
julgado da relação, do districto, foram mandados 
incluir na respectiva qualificação de :1876 mais de 
80 votantes providos em recurso interposto pelos 
liberaes, e estes votantes foram admittidos pelos 
proprios conservadores na eleição de 1.876. 

A mesa parochial, sem competencia, e quando 
já faziam esses qualificados parte do alistamento, 
nos termos da reforma eleitoral, vendo que perdia 
a eleição, não quiz fazer a cbamada para a mesma 
urna, fazendo-os votar em separado, para deste 
modo conseguir a expedição de diplomas a seus 
partidarios. -

Os 85 votos separados influem em um- dos terços 
eleitoraes; contados os dous terços pertencem aos 
liberaes; não contados, ficam a estes apenas um 
terço do eleitorado, vergonhoso fim da grande 
arteirice. · 

C!legada a eleição secundaria, o collegio elei
toral não qniz admittir a votação do terço con
testado, mesmo em separado, para que a camara 
dos Srs. deputados julgasse de que lado estava a 
justiça, e, como se fraudulentamente pretendesse 
forçar a consciencia do poder verificador, mis· 
turou o terço illegitimo dos conservadores com o 
seu terço legitimo e com o eleitorado da freguezia 
do Bairro-Alto, separandoJ no emtanto, a eleição da 
parochia da Natividade. 

Eis o fim da. comedia. : pela negativa do voto 
promíscuo na elei~o primaria negava diploma a 
um dos terços hberaes, quando era destes a 
victoria nos dous terços; pela negativa de diploma 
negava no collegio o voto secundaria. 

E por: este modo conseguia : 
1. o ·A maioria do eleitorado no collegio, para 

separa~ ou unir as .:votações que quizessem ; 
2.0 A organização illegal da mesa, concorrendo 

para ella u~ terço dos e~e~ores nullos, que de 
facto intervem para a eletçao da mesa e deu a 
victoria aos conservadores; 

3.o Impedir que votassem, mesmo em separado .. 
o terço verdadeiro do eleitorado que foi excluído, 
e ro ositalmente en<rlobar o terço nullo, ue 
obteve pela exc usao acmtosa· e <> votantes, que 
tinham o seu direito adquirido. . · 

. R~pellidos os verdadeiros eleitores liberaes com 
' ~ ~ 

votos recusados foram e es ao Utbellião declarar 
os seus votos, nos termos do instrumento que junta 

ticiona.rio. 
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Em Jacarehy formam o coltegio os eleitores .das 
}laroc.hias da cidade do mesmo nome, de S. Jose _do 
Parahytino·a e de Santa Bmnca. Nas tres fregnezws 
referidas não houve duplicata nlg-nma, e nas duas 
ultimas a eleição correu pac.illca e regularmente, 
sendo que na Santa_ Branca nem ao ~1~nos houve 
lista, v_cncendo o_s hberaes, sem oppos1çao alguma 

No tlia da eleição secundaria os eleitores Iibe
raes em minot·ia, não querendo englobar os seus 
votÓs com os da eleição nulla de Jacat·eh , e re-
cewnuo as costuma as tramows c as mesas c etto
raes daquelle ~.ollegio, reclamaram pela não inte!
venção dos eleitores nullos de Jacarehy na formaçao 
da m~sa1 e, não sen~o. attendidos, organiz_aram 
collegw a .parte, constltmdo por torlos os ele!tores 
tla parochia de Santa Branca e parte dos elettores 
d >arochia do Par h tinn-a 

Não ha tluplicata lle collegio, porém sim divisão 
ou fraccionamento do eleitorado. 

Os eleitores di~~identes, não podendo ftmcciO!lar 
na sala da camm·a, occupada pelos ~eus adversar10s, 
dentro dn povoação, Jogar clesig-nado pela lei, em 
casa do ajudante Braga, á portas abet·tas, com 
edital amxado e com a m:1ior publicidade, reuni· 
ram-se, procedendo á eleição de deputados c 
seuadore~, lavr~mdo·se ns respectivas aclas. 

A , eic~ ~ ;; ) · _ 
pucrnuda pelos eleitores reunidos na sala da carnará, 
e a

0 

de Santa Branca nem ao menot: plau~ivehncnte 
póde ser atacada, não havendo interes~e :.~lgnm em 
falsificar a verdatle das urnas, tendo os conserva· 
dores dessa localidade se abstido de concorrer :\ 
eleição. 

;&.. publici~lado <.lo Eollegio pr_ova.-s~ it toda_ l~z, 
ate com a lllterven~~ao do pnrcral .JUIZ de dtretto 
dn comarca, como demonstram os documentos que 
jm1ta o pet.icionario. · 

Tratando-se de turmus singelas do eleitores, não 
ha motivo aJg·um para inutilisar os votos. do elei
torado liberal e l r mais de ma v z 
i enttcos, as::im tem procedido a camara dos de· 
putados. . 

A eleiç1ío ela parochia de Jacarehy e ratlical· 
mente nulla; c sobrado motivo tinham os eleitores, 
que sepnravam-se, para não qnerer a confnsão 
dos voto8 e a nulla organizt~ção da mesa. 

os eleitores, os liberaes tiYermn por quinhão na 
partilha do espolio popular 6 eleitores, os . repu
blicanos 6, e os conservadores :13, lavrando aquel
les 1_)01' escriptura publica o reconhecimento de 
sua mferioridade. 

E tinham razão : a massn do partido liberal não .. \ . . . 
rono legal, evita'ndo ao mesmo tempo a coacção da 
autoridade é os conflictos materiaes. 

A interven ão da autoridade ·utliciaria-n l~it 
eleitora . e Jacaz-ehy prQva-sc á toda luz. 

O juiz de clireito antes <.la eleição abandonou 
sua êomarca, e tt·oux.e elle ~t·oprio uma re}lresen
tação no presidente da provmcia por factos que, .se 
verdadeiros fossem, deviam, antes tle tudo, chamar 
a attenção desse magistrado, exercendo por dever 
as attrilmições que lhe conferia a lei. .. 

Porém o fim éra outro: entregar a pohma aos 
representantes da liga, facilitando todo plano ela 
campanha. 

JUIZ nnlnJCJpa Igura como e e1 or gera c 
P.S}lecial, no emtanto é o mesmo que autorisa ille
cralmente o armamento ~e .c~adãos pura IJUarda . . -
tencem e_ preparando eontli~tos,' se a pru:'dencia 
não tivesse antes aconselhado a retir~1da dos li
JJeraes. E' verdade que a mesa parochial, e$COltada 
llelos juizes parciaes, accusa, por son tul'lw, a 
policia· de ter intervindo no pleito e~eito_ral, im
pedido a entrada dos votantes na tgreja e na 

· , , , u 1 ue o a.c nao pro-
vado era apenas a alteração a verdade para. fins 
tramparente~ e que se tol'llaram depois couhe-. 
cidos. 

A policia teve ordem superior em toda a proYincia 
pnrn evitar, espoei~h.nen.tc nesses tlias do agitação, o 
uso de ~mnas prolubtdas, procedendo-se ac1s ncces
snrios cxnmus c desarmando a qnem quet· que fosse, 

·para evitar possiveis conllictos .. Em Jaearchy a au
toridaclej udieiaria entendeu quo não era isso permit· . ... ' , .. 

' ' ' õj' ' ' .. ,. 

toda a parto não houvesse a minima lmsca, ainda 
quando em massa se apresentavam votantes reaes e . 
rantasticos, e alguns armados. Aceusava-se a policia, 
e ao mesmo tempo excitava-se JICla palavra e pelos 
es.criptos a luta c a desol'düm. 

A nutoridado policial via-se coagiua e presa entre 
o cumpl'imento das ordens que tinha recebido para 
evitat· contlictos materiaes e os. processos de res
ponsabilidade, que aiudn não tinham começado ; a 
cxcitnçi.ío dos animos crescia, e se lwuvesso luta 
material, na peleja osjuize~ commandariam o exer
cito da liga, e a. policia seria nuturalmento apoiada 

'. . . 

O governo provinda!, sol) reclamação da mesa 
parochial, qtw interrompêra a primeira chanwda, 
pedindo providencias pela supposta contlemnuvel 
mtervenção da policill, reiLet·aya as suas ordens 
PUJ'a que fosse manthla a liberdade do voto, o rcs
ponsat)ilisava a autoridade policial pela manuteu-
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o "' c sentes provmn a ausencia de coacção, e clles prü-
prios declaram na neta, que na igreja haviam vo
tantes promptos para votar, embora poucos. 

Se o fim da interrupção não fosse diminuir a 
massn L1os ntantes para conscguit· a victoria, jo
gando ao mesmo tempo com as autorilla<les judi· 
ciarias, não interromperiam os trabalhos eleitoracs 
rcchunando cmllora pelas providencias que, pam 
c!1egar~n~, não lWecisav~nn tle calcul:l!la inten:up-

~ \ ~ .. "' ' 1 
Ü organização da mesa, nuo Pra o competente, n 
menos que seja nnlla a qnalificac~fio llo :1.876, (JllO 
serviu para n eleição.. • 

A neta <leclar3 que o :1.. • juiz do paz, Benedicto 
Rodl'igucs tln Sih·a, tinha (lerdiuo o logar, pot· ser 
~rqcurarlor~ <la t'al.narn. O petiçion.n~io não discu-

• t .. I t o -. .. \ 

" f • ' 

Prova com os documento~, quo junta. qüo neno
dicto Hodrigucs da Silva lumon 1o~:;u do logat• uo 

'' lf •. ,. ., ,,· : Q ~· 

tiuuanuo no (~Xut·cicio uo c:tl'l!O de juiz Ü\) paz, 
pl·esidin<lo u~ quulillcuçõcs, sondo quo att.i figurou 
nesta ultima do i~78. 

Pol'tanto, Oll :1 eldçiio ue oloitOl'OS ú nullu, pOl' 
tot· sido presiditla u Ul'~llllizuçiio !la mesa e ter sitio 
feita. u cony9caçãopo1' JUiz de ):lZ inco.mP.etente, 

ne(Ucto· Rodrig-ues da Silva; ou ó nulla por ter 
servido a qunlificnção do :l87ô, que foi presididn 

• ., ·· ~· • · 7, Nem se dio·a ne essa 
qualificação.passou em julgado, pois u camara dos 
aeputados nesse caso não julga da qualificação, 
mas da propria eleição; e se o jniz de paZ não 
podia intervir nesta como tal, não podia tambem 
presidi L' a qunlitlcação de 1.876. 

Nl.lo forum convocados os eleitores e immediatos, 
., . " ·, . -

t. (.( · .. ' t. c. b 

da mesa, pelo silencio gmndado a tal respeito; c 
melhor so prova com o proprio edital de convo· 
cnçüo, que não apresenta o.meuor vestigio ~le ter 
sido tlffixado, o nem se pode suppor que ttvesso 
sido substituído, porque, neste caso, devia ter sido 
inutilisndo. 

J,... 39.-TOMO I. 

,Suppondo, porém, n nffixação do edital, como se 
ve tlo mesmo, foram convocados apenas !2 eleitores 
e p irnmcdintos, quando deviam ser ~W eleitores c 
8 unmediatos. 

A quaiil1ci1ção de 1878 terminou. e corret·am os 
n·azos da lei sent recurso :I! O' uni ·no dia 7 u~ 
Agosto, isto c, antes te termi11:1da a segunda cha
mada, que prolongott-se em vi1·tude uos incidente.3 
que C?l}stam da neta. 

O juizo da qmtlíllençi:lo é declur:Jto.ria de um 
direito cujas colldições preexistem na constituição 
do Impcrio. Nüo tinham o direito rh~ Yotar em Ja
carehy nos dim; i, 8 c 9 os que tinlwm sido ox
cluillos pelo juizo compelcnte, c pdo contrario, 
tinham adquit•ido es~o tlit•eito os qn(• formn in
cluiuos sem mnis rflcurso algu,\1. 

Ot·a. a gnulificai)ÜO de 1876 eta, por assim dizer, 
uma qnahl1cuç5o subsidinria, que Sl)f\"ia por nuo 
e~lat· t rmina(la a do 1878. e ue tambern nn orca-
siiio não podia ser mutlntla por impossibilidade de 
outra o.rtlem. Esta impossibilhlmle não dá nem til•a 
direitos, po1•qnc estes existem por ~i c são declara
dos segundo a fôrma leg-al. 

Se a recnsn ou falta de votos de uma eleicão na 
mesma qualifiea1•ão annulla o acto, quando pó de in~ 

I . .a I :--

yoto sem podores ou :.t forçadn ausencia de \'Otantes 
reconhecidos em qunlillcnção posterior, quando 
estes on aqnolles podem intlttir no resultado da 
e OIÇUO 
. Se não fosse assim. pnru mostt·ur o allsurdo da 
opinião contraria, sendo clim.inados todos os qua
lilicadcs de um urrolamento anterior, e consti
tuindo a novu qualificação mn ulistumento novo 
por circumstunr.ias c:xtruord.inuri:ls, ~e esta ultima 

unliticu ·ão terminasse no lim da :1..1' ou 2. a clw-
ma n a e etçao e1ta }>Or qun 1 ICUÇtlO an er10r, a 
eleição de eleitores devia ser julgudn válida, o 
que suppu~ um mmglnto som m?I~dnntes legues. 

de tudo nn;a doutt·ina mornl; desinteressa as 
juntas parochiaes, as juntas tle muuieipio e os 
juizes de direito nas demoras proposiWes, para. 
conseguir assim as qualificações que convém a seu 
partido. As netas da eleição c o documento junto, 
certificnndo o numero dos qualilicados em !878, 
set·vem e use ::;:se · · · 

1\esumindo, a eleição de Jucarehy é nulla: 
:t.o Porque a intervenção da autoridade judi

cial'ia, segundo os liiJeraos, ou da autoridade poli
cial, segundo os con~ervatlores, segutda da illeg<~l 
interrupção dos tmbalhos, explica a falta do quasi 
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a metade dos votant~s, que a mesa diz ficarmu i netas accusam pouca fé_ NC'llas sr declara que 
detidos <i porta da igreja, c os protestantes afirmam fornm recebidas 331 cedulns, e, no em tanto, acha
não terem comparecido em consequencia da inter- nwd~t total foi de :327 votantes, e :1purr.ção de 332 
venç.i'ío do juiz de direito) e do extravagante adia- lisl:Js, afóru uma declarada illegal e posta á mar-
mento. gem. 

::?.o Porque o juiz de pn que presidiu a org:mi- I Calculando com os .. 327 votantes chamados e 
- zatão da 1_nesa não era o competente, ou se era I somrnanC!,? "com os 18<> que f;_lllarnm, temos o nu

incompetente Cl<l o juiz de paz que presidiu a mero de <>i- vota.n~es. 
qunlificutão de 1876. . Uma das cert1does. que junta-se, pro,-a que 

:to PorcJ1.IC não se fez a convoca!~ão dos eleitores foram qualillcados em 1876 nessa frcguezia 5:1.8 
e imnwdiatos na fórma da lei, c não consta que se votantes, havendo, portanto, uma diffcrença de 6 
fizesse a dos votantes; f:.tclo importantis:::imo á vista votantes que multiplicados por 6 dão 36 votos, que 
do numero extraordinario dos que n,ão compare- faltaram. 
ceram. A estes 36 é preciso acrescentar mais a diffe-

4,.o Porque tendo-se concluído a qualificação de rença de 11, tomando por hnse a chamada de 327, 
:1878, quando ainda não tinha terminado a 2." cha- que tambem multiplicados por 6 deviam dar 1.962 
mada, 0 augmento da qualillcação por isso, para votos, e, no emtanto, produziram 1,958 votos espa-
nüo fallar nas inclusões ou exclusões, •demonstra lhados por 25 nomes. - · 
que não e-xprime a eleieão 0 voto· real e ver da_ Os l10 votos que faltam podiam influir no resul-
deiro da pa.rochia. • tado da eleicão, :.~Iterando a collocacão dos diversos 

nomes, e muitos desses nomes obtiveram o mesmo 
IV numero de votos. 

No collegio de S. Luiz os eleitores da parochia de 
S. Luiz do Parahytinga são radicalmente nullos, e 
a nullidau0 constada propria ac·ta. 

A eleição correu com protestos, e disputada. O 
peticionnrio, porém, limitar-se-ha a um uni co ponto, 
porque é sulliciente para annullar a eleição, la
deada de outras circumstancias provadas tambem 
na mesma acta, A 3." chamada foi feita no mesmo 
dia que a 2. ", c este facto. que em outros casos se 
IJOderia expliear, não póde legitimar-se de modo 
nlgum. A chamada total foi de 3:36, que multipli
cado JlOr 111, os dous terços do eleitor,1do, dá o 
produ c to de ~-TO-i. 

• No em tanto que na act[l a votação está espalhada 
JlOr 52 nomes na somma total de 5.036 votos, ha
vendo a differcnçu 332 votos que alteram a lista · 
do5 eleitores. Não é preeiso mais. 

.y 

No collegio de Ca~a Branca, a fregnezia deste 
nome, pela propria actn, não fez eleição v:ilida. 
N~o ~e fez n convocadio de todos os eleitores e do j 

tert:o dos immcdiato~~ mns sim convocou-se !5 
daquelles c ii destes (art. 2. n da lei eleitoml). 

Destes mesmos, nüo compat·ecenuo senão 5 elei
tores e i immedillto, teve a mesa de organizar-se 
illegahnente, e com a circumstancia notavel de 
poderem os não conYocauos,. se votnssen1, influir 
na organizttção da mesa, pois que os mesarios foram 
eleitos com 4: vo~os, e os substitutos com 3, como 
tudo claramente se vê das actas. ' 

Consta mnis que não se fez o rói da 3." chamada 
com a necessaria exactidão, porque os votantes 
Francisco Ferreira de Aguiar e Prudente Antonio .j 
de Carvalho reclamaram contra omissão de seus \ 
nomes no rói da 3." chamada, e, confessado o facto 
pela mesa, imnort..'\ a confissão de que não era 
verdadeiro, -

A mesa parochial era em sua unanimidade con-
servadora. -

.r a freguezia de S. Sim5o, pertencente ao col
legio da Casn Branca, é nulla a eleição, o que se 
evidencia das proprias a~tns, comparando os pro-

. ~ o ::> 
calcul~das da mesa l)3.rochial, · que nas_ proprias 
negtJtrv~s pnrece reconhecer alguns factos. As 

O que, porém, dá :1 medida segura do modo por 
que procedeu a mesa parochial, é o seguinte que 
consta das mesmas actas : 

Antes de lançada a apuração lêm-se na acta estas 
palavras:- '• tlnda a apuração, o presidente pu
blicou inui1ediatan1ente que estavam apuradas as 
cedulas de eleitorés geraes, e depois de assignadas 
pela mesa as duas relações de que tratam as in
strucções de 12 de Janeiro de i876, foram lidos por 
mim c publicados pelo presidente os nomes dos 
eleitores geraes. .• . 

Depois de lançada a apuração_, e quando se não 
póde suppur que tivessem preterido as clausulas 
legaes, lem-se estas outras =~·em tempo_, reetifi
cadas as listas da apuração, conheceu-se que havia 
engano na relnção que servia até este ponto da acta, 
sendo que a lista geral dos votndos_, assignada·pela 
mesa_, é a seguinte : » . 

A decifr-ação do enigmn. não será difficil, se atten
der-sc para os protestos hberaes e ponderar-se que_,· 
dizendo a acta que procedeu ao desempate_, não se
sabe o modo por que o fez_, e que antes referindo-se 
its primeiras .relações não disse uma palavra sobre 
essa exigencia da lei, quü parece foi preterida_, ou 
realizada posteriormente, sem que no emtanto a 
mesa guarâasse as disposições da le'i de !84:6. 

Sobreleva notar que, tratando da organização da 
mesa, faz a acta uma tal embrulhada que não é 
JlOssivel saber quaes .os eleitores. e i.mmediato~ :r:eal
mente convocadqs, crrcup.1stancra Importantrssima, 
porque o numero dos que faltaram podia influir na 
organização da mesa. 

VI 
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fessando a sua presenç;l, caminhando á frente dos 
votantes para a igreja, e o recebimento das chaves 
da matriz, que q1e foram entregues, contaram os 
~ons~~vadores, _a ~ombra da autoridade judiciaria, 
muhhsar a rn::nor1a de ~eus ::tdversarios se não pu
dessem fazer un~a du.pl!eata, e essa crença explica 
todos os ncontM1mentos. 

No dia 2 de Agosto~ á hora marcada, não achan
do-se presente o :t.o juiz de paz~ como era de seu 
dever, or~anizou o 2. o juiz de paz a mesa eleitoral, 
d~sempenuand~ uma obrigação que não podia de
clmar ; e antes de lavrarem-se as actas appareceu 
o :L o juiz de paz, que sahiu immcdiatamente, e 
voltou logo com o juiz de direito, org:mizando se
g:unda mesa, passada a hora legal e quando já se 
tmha terminado regularmente a organizacãó da 
mesa parochial. . · 

Para legitimar a escandalosa duplicata, inspirada 
e di~igida pelo :1. o magistrado da comarca, e depois 
presidida pelo bacharel Antonio Luiz Pereira da 
(!unha, cujas affirmações e protestos podem ser avu
hados pelos documentos que a seu respeito jun
tam-se á esta representação, allega-se: 

:1. o Que o juiz de paz compareceu á hora marca
da no edital com os eleitores e immediatos, e encon
trando o 2. o juiz de llaz, varios cidadãos e praças 
armadas na igreja~ sahiu para requisitar a presença 
do juiz de direito e municipal. 

2. o Que estes juizes, comparecendo, fizeram vêr 
a incompetencia da mesa, constituída indevida
mente antes das 9 horas. 

3.0 Que por isso o 1.0 juiz de paz organizou 
nova mesa, funccionando esta no dia 5 na igreja . 
de N. S. do Rosario, por ter sido coagida pt!la 
força publica e pela tentativa de assassinato na 
pessoa do L 0 juiz de paz_ ~ 

O peticionaria não crê que as t~llegações sem 
provas de interessados signifiquem co usa al~uma ; 
mas,· em todo caso, não podem valer mais uo que 
os protestos de seus contrarias, no exercicio de 
funcções iguaes, e que têm a seu fnvor a circum
stancia que nasce da inverosimilhanGn dos factos, 
narrados pela mesa conservadora, aliás protegida 
pelo juiz de direito, juiz dos·processos de respon
sabilidade o opportuno conhecedor de recursos 
crimes. 

Os documentos. relativos á elt!ição da Frauca pro
vnm que a mesn organizou-se reg-ularmente e na 
hora legal pela ausencia do Lo juiz de pnz, e que, 
portanto, apparecendo este muito depois para orga
nizar a segunda lllCsa, nem ao menos havia interesse 
em, de qualquer modo, embargar-lhe o passo. 

O primeiro documento demonstra que no dia 2 de 
Agosto foram convidados os juizes de paz e seus 
immediatos, prova aliás corroborada pelo segundo, 
que é a acta da organização da mesa. 

O terceiro documento, acta da sessão do alista
mento militar no mesmo dia 2, prova que o 2. o juiz 
de paz, não tendo comparecido o v·, e ás iO horas 
não havendo na igreja matriz comêço de trabalho 
eleitoral, suspendeu a sessão da junta, que era na 
mesma igreja~ e foi no corpo da matciz organizar 
a mesa eleitoral. · . . 
dias agitados da eleição, devem constar do inque
rito policial, e por si sós as actas da eleição conser

adora e as corres ondencias do arcialissimo "uiz 
de direito dão a medida do que foi a tristíssima 
duplicata que se fez depois de perdidas as esperan-
4jas de inutilisar o voto popular, impedindo a clei-

ção leg-itima, c cujo reconhecimento es1Jera o peti
cionaria da camara dos senhores depuíados. 

A eleição conservadora, principiada fóra da hora 
legal na matriz, e i!Uando já se achava organizada 
regularmente a mesa eleitoral, e continuando sem 
causa justificada na igreja do Rosario, é· uma du~ 
plicata vergonhosa que foi apurada pelo odio indi
vidual e cegueira JlOiitica. 

VII 

No collegio de Brotas houve duplicata, assim 
como houve duplicata na eleicão da freguezia 
daqu·~lle nome: - • 

Na eleição primaria da freguezia de B1·otas a mesa 
parochial; em sua maioria conser,·adora, receiando 
a derrota certa, quiz separar os •otos de 1.:1.8 cida
dãos, mandados incluir pelo juiz de direito, e 
quando do recurso illegal interposto p::tra a rela
çüo do districto, nem ao menos quiz tomar conhe· 
cimento este tribunal, ficando de pé a decisão 
recorrida. - . 

A mesa parochit~l, constituindo-se 3.a entrancia, 
e pelo menos para inutilisnr en1 todo o caso os 
votos da parochia de Brotas, porque não haveriam 
eleitores liberacs para votnr em deputados, com 
quebra de duas sentenças e manifesto arbítrio, que
ria que e.ssa legitima votnção, não pudesse influir 
na expedição dos diplomas. 

Os mesarios liberaes insistiram pelo cumprimento 
da lei, e como a .-iolencia crescesse na proporção 
dos protestos, para evitar conflictos retiraram-se e, 
completando a mesa na fúrma da lei, procederam á 
eleição. ' · 

A recusa da mesa parochinl, quando nem já po
diam oppôr duvida alg-uma ú chamada dos qualifi
cados em recurso., porque seus nomes~ conforme o 
preceito da lei, deviam ter sido Ian~.:ados nas re:;-.: 
pectivas listus, é mais que sufficicnte para inquinar · 
de nullidade a eleicão conservadoru ; mas cumpre 
notar que esses voto"s influem nas listas dos eleitores 
e que a recusa deu logar ú scparaç:-ão da mesa . 

.Não dependendo da vontade dos dous mesa.rios 
fazer cumprir o preceito expresso da lei, e sendo 
tambem manifesto que a mesa l)arochial da matriz 
era obrigada nas chumadas a·· esgotar as listas da 
qualificação, n1ío podendo cortai-as á vontude, os 
liberaes de Brotas, não tinham outro recurso para 
resguardar o seu direito de voto, seniio organizar 
nova mesa e .cumprir as disposir.ões Iegaes e regu
lamentares, chamando todos os· qualificados, sem 
excepção de niuguem. . 

Foi o que fizeram, e por isso, estril;itdos J.os mo
tivos que allegam, esperam que s~ja approvada 
a eleição á que procederam. 

O peticionario acrescenta que, se não fosse 
assim, a fraude obteria o fructo de seus esforços, 
pois no fim de contas annullariao voto legitimo da 
parochia, e tornaria uma realidade a violencia que 
praticou. 

A duplicata do collegio tem a sua origem na du
plicata da parochia de Brotas. O collegio eleitoral, 
sob a presidencia do :1. o juiz de paz, recusou-se 
admittir os eleitores liberaes de Brotas, e, o que· é .. ,.. . . . 
dente. Repellidos in liminê, e sendo cl!ro o fim que. 
se tinha em vista, que-era fazer concorrer para a or
o-aniza -o da mesa os eleitores nullos de Brotas 
quando em caso de uplicata nenhuma as turmas 
devia votar, foram de novo forçados a separarem-se 
do collegioj organizando-se sob a presideneia do 
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L 0 juiz depazde S. Carlos do Pinhal e no mesm? 
edificio da camara, e proced('ndo regularmente a 
eleição. 

Este cóllegio, embora supposesse válida a elei
~.ão de Brotas, entendeu que não devia misturar 
a vot~ção para que a camara dos Srs. deputados 
podesse julg:.u· qual da~ duas elei«::ões de,·ia ser 
approvada. 

O peticionaria espera que a camnra dos Srs. 
deputados annulle a eleição de Brotns presidida 
pelo l. o juiz de paz, com exclusão de :1:18 cida
dãos brazileiros, que neste caso nem sequer 
fôram declarados chinezt'S pela relação da provín
cia de S. Paulo, mas dos quaes prt:'tcndeu desna
cionalizar a mesa parochial M Brotas, julgando-se 
válida a eleicão liheral e a da freguezia de S. Carlos 
do Pinhal, ft~ita sem protesto algum dos conserva
dores, e na qual tiveram elles o ter~o. 

vm 
O collegio de Batataes compõe-se das freguczias 

de Batataes, Santo Antonio da Alegria, Sant' Anna 
dos Olhos d'Agua e S. Sebastião do Ribeirão Preto. 
Na eleicão secundaria não houve protesto algum, 
verificando-se a votação promiscuamente, mas na 
eleição primaria um longo protesto demonstra o 
que foi a eleição de Batntnes, e as actas provam 
que em Santo Antonio da .Alegria e em Sant' Anna 
dos Olhos d'Agua, houve apenas uma farça bapti
zada com o nome de eleição. 

O protesto de Batataes Ví).le tudo e dispensa com
mentarios, porque das actas consta que sendo 
270 os votantes que acudiram á chamada e H, os 
dous tercos, os votos apurados deviam ser 3.780, 
e no emtãnto, a votaçfto espalhada dá o resultado· 

'de 2.55!J,, isto é, uma"'differenca de 226-votosque 
• póde alterar essenc .almente a lista. 

A eleição de Santo Antonio da Alegria é uma ver
dadeira farça ; a organização da supposta mesa est:í 
radicalmente nulb. Foram recebidas cinco ccdulas 
que, devendo apenas conter cada uma dous nomes 
para mesarios c dons para supplentcs em cedulas 
distinctas, não 11odian1 prodnzir mais de :1.0 votos 
em referencia aos me~arios c em referencia aos sup
plentes. 

As a<:tas provam que a YOtação para mesarios deu 
como resultado 1.9 votos e p::u·a supplentes 21, facto 
que demonstra que os eleitores e seus immediatos 
votaram em quatro noines pnrn cada cedula, orga
nizando n mesa a seu modo, e excluindo ussim 
forçosamente a minoria. 

Accrescem as seguintes circumstancias : 
i. o Não se explica a dbcrepancia de votação 

entre as cedulas para mesarios e as ce~ulas para 
supplentes, sendo igual o numero dós que tomaram 
parte nestas votações. 

2. o A acta falia de um desempaté, que nem ao 
menos se eomprehende, porque sendo as cedulas 
de quatro nomes, um dos ruesarios foi votado com 
cinco votos, outro com-quatro, e outro com tres. 

3.0 O eleitor Manoel Felix da Silva votou em si 
mes~ó, Jacto tnmpem importnnt!ssimo que merece 

espalhaáos' á 'Vontade. 
Votaram na eleição 93 -votantes que multiplica-

.. , - ~C) 

Sommada a -rotação, espalhadn pelos 1.7 nomes Õ 
resultado e de ~63, o que dá uma differença de 91 

votos, differença que podia influir na escolha dos 
eleitores e immediatos. 

A parochia de S:mt'Anna dos Olhos d'Agua offe
reee um modelo eleitoral semelhante ao de Santo 
Antonio da Alegria; dir-se-hia que o redactor das 
actas foi o mesmo, pois que, devendo tambem cada 
cedula conter dons nomes, e sendo recebidas seis, 
devia produzir a votação toda :12 -rotos para mesa
rios e 1.2 para supplentes·; a votação total destes e 
daquelles é de 2lJ:, o que demonstra que cada ce
dula continha quatro nomes, cpm proscripção do 
grande principio que procurou ga~ntir a lei, 
abrinuo espaço á.s minorias. Não ha mesa eleitoral ; 
organizaram-na a capricho, e é sómente assim que. 
se explicn o resultado desta eleição, que, sem du
vida, não será approvada pela camara dos Srs. de
putados. 

Nesta freguezia o escandalo eleitor~tl manifesta-se 
pela votação. Compareceram 55 votantes para ele
ger oito eleitores, e faltat·am 21.2, isto é, os eleitores 
foram escolhidos pela mesa illegal, e pela supposta 
ou real quinta parte dos votantes. 

Não é preciso mais, ou antes não era preciso 
tanto; todo o collegio de Batataes está nullo, porque 
não é possivel 'descontar todos os votos aos candi
datos conservadores. embora houvesse com toda a 
devotação esta coragem infeliz. 

IX 
No collegio de ~og);·mirim houve· duplicata no 

collegio deste nome, e a eleição :'t que se procedeu 
na matriz está eivada de nullidades radicaes. 

E' nulla pela falta de convocação de eleitores e 
imm.ediatos; é nulla porque o voto dos não convo
cados podia influir na organização da mesa ; é nulla 
porque ha falta de votos em numero tal que podia 
alterar a lista do eleitorado. 

Por confissão da propria mt'sa declara-se que 
não foi convocado o primeiro inunediato do terço 
para substituir um eleitor morto c nem tão pouco 
nauelle que devia substituir o immediato José da 
Côsta Rangel, mudado para a cidade de S. Paulo, 
de modo que }lor falta de convocação não concorre
rmn 3· votos, o do Dr. Ezequiel Anselmo Christino 
Fiornvante, o do immediato que o devia SJibsti
tnir em seu logar, e o do supplente que devia 
substituir H:mgel. · 

Ora, a· organização da mesa, no resultado da 
votação, demonstra que a ausencia dos tres com·o
cados podia influir na classificacão dos eleitos, nssim 
como determinar o empate, qiw só pódc desappa
rccer pelos meios legues. 

Consta das actas que foram recebidas 4,~2 cedu
las ; c, pois, sendo os dous terços 20- devia a 
votação total ímportnr em 8.84,0 votos. No em tanto 
a votação espalhada por 73 nomes ·é. de 8. 778 votos, 
isto é; tem um accrcscimo de 62 votos. 

Este accrescimo é tanto mais inexplicavel quanto 
a eleicão foi feita pela qualillcação de 1.876; o nu
mero ·dos que falUl.ram é 267 ; as cedulas recebidas 
são U2. Sommando o numero das cedulas recebidas 
com o numero de votantes que hão compareceram, 
esta somma é 709; pois bem, a certidão que apre-
senta o peticionario Q,emonstra que a qualificação de 

ogy-mirim e e ' , a n o por .o , 
e com elles iliO votos, que reunidos aos 62 dão 202 
votos. 

dous factos combinados em uma ~lei~ã{} feita quasi 
sem exame, pois que, depois do protesto, os bberaes 
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da freguezia fizeram eleição á parte na igreja do Car
mo, estes 202 votos influem na alteração da lista elei
toral, yiciando o resultado da eleição, qualquer que 
seja o aspecto em que a considerem. 

X 

A camara municipal de S. Paulo não tendo 
mais que apurar, apurou a vergonhosa acta da 
duplicata de Lençóes, cuja historia é um tecido 
de falsidades, sendo admiravel que não tivesse a 
outra eleição na sua secretaria, quando ella exis
tia na secretaria do governo. 

Altos segredos da apuração política ! 

Os dons documentos que junta o peticionario, um 
do secretario da propria camara municipal e outro 
enviado pelo juizo de direito ao presidente da pro
víncia, e extrahido do livro de notas, demonstram 
sem réplica admissivel que o peticionario foi vo-
tado pelo seu nome inteiro. _ 
. E nem era preciso esta prova; não ha na provín

Cia de S. Paulo outro Bernardo Avelino Gavião, 
e muito menos candidato liberal apresentado em 
c.hapa de partido, residente em S. Paulo, e capita
lista. 
· Basta que lhe sejam contados estes votos para 
que o peticionario fique muito acima do Sr. Dr. João 
:Me~des de Almeida, ainda com a vergonhosa apu
raçao da camara. 

XII 
O collegio de Lençóes se compõe de duas fre

guezias, e na parochia deste nome houve eleição 
legitima effectuada na matriz, sob a presidencia 
do 4.0 juiz de paz, na ausencia dos outros, e esta O peticionaria poderia não dizer palavra sobre a 
eleição correu mansa e regularmente, como se inventada incom}Jatibilidade, descoberta pela ca
póde v.er das respectivas actas. Na impossibili- mara municipal, em referencia á lista sextupla e 
dade de vencerem, os conservadores que tinham guardada na algibeira em referencia á deputação, 
por si os primeiros juizes de paz, tentaram forjar vergonhosa descoberta da paixão e do odio, e pre
uma duplicata, e para esse fim simularam uma cedida pela contradansa dos presidentes daquella 
grotesca e ridícula coacção, contra a qual pro- corporação, não figurando o Sr. Dr. Antonio Pra
testa a propria acta, e os meios singulares e ex- do na apuração para deputados, e figurando logo 
travagantes de que lançaram mão. _depois na apuração para senadores, apezar da sus-

0 peticionario chama a attenção da camara para peição que em ambos os casos devia existir, se a 
o finaJ da acta de apuração da eleição legitima, e decenc!a e a moralidade pudessem sempre trium-
limita-se, em referencia á duplicata da parochia de phar:. . - ... 
Lençóes, feita em casa particular, sem motivo F01 mcumb~do de !equerer a mcompatibihdaqe 
algum e começada fúra do tempo legal, juntando o bacha~el ;Joao Baptista ~e Moraes~ ex-secretano 
dons documentos, a n6tar que foram recebidas da relaç ao, c q.u~, sem duvid?, poderia o~cupar me
conforme a acta da apuração 1.20 cedulas que mui- -' lhor o seu espmto, e na cap.Ital da provmcia ~e S. 
tiplicadas pelos dous terços do eleitorado (:lO) dão Paulo, cobrar custas de mais emettêl-as em si não 
o producto de 1.200 votos, quando os votos 'espa- fõsse uma virtude digna de elogios.. ·- . 
lhados pelos :111 votados montam a :1.599, havendo, O desembargador Bernardo ~v~hno G~y1ao Fel
portanto, um accrescimo de 399 votos em uma pe- xoto ~eq~ereu co~1 o Dr. Joaqmm.Carl_os lrnvasso~ 
quena freguezia 1 autorisaçao para mcorporar companhias qu~ fun-

Em opposição ás actas da verg<mhosa duplicata dassem dons engenho.s centra~s, ~m em Cnp':._vary, 
estão as a c tas da eleição legitima, que aliás tiram e outro em Porto-l':ehz. A primeira ~oncessa<;~ ca
toda sua força da inverosemelhança dos factos nar- . ducou por ter exp.Ir!-do o prazo m11;Ito antes de 
rados pelos autores da duplicata e das proprias proceder-.se a eleiçao. A segunda mcorporada a 
contradicções dos seus pretendidos ou reaes doeu- companhi~, contractou ella com o governo 1:\"eral a 
mentos, que transcreveram em sua ultima acta. construcçao de um. engenho. central, mediante o 

Foram estes eleitores os uni.::os que compuzeram 
na eleição secundaria a duplicata do collegio con
servador, no emtanto que no collegio liberal, reu
niram-se os eldtores legitimos da parochia do Rio 
Pardo, constituindo estes turma singela. 

Evidentemente nulla a eleição primaria da fre
guezia de Lençúes, feita em duplicata pelos conser
vadores, nullo tambem é o collegio que posterior
mente organizaram e que serviu para as preparadas 
apurações da municipalidade da capital. 

XI 

!vias, nem assim era possível dar diploma- ao 
Exm. Sr. Dr. João Mendes de Almeida, e então a 
camara municipal, que na ultima eleição para de
putados da provinciajulgou·não dever separar vo
tos quando, apezar das equenas trocas de nome, - .. . ... 

favor geral concedido pela le1. 
O peticionaria foi a principio um dos directores, 

mns a 23 de Junho do anno passado demittiu-se : 
e logo depois fez mais do que isso ; para que se 
conseguisse um emprestimo necessario á termi
nação das obras, renunciou em favor de qualquer 
emprestador o lucro que lhe podia caber pdos esta
tutos e com o qunl nada tinha que ver o governo. 

Expostos os factos, o que teni com a especie 
apontada o§ 3. 0 do art. 3. 0 da.nova reformaelei-
toral? . · 

O peticionado não é emprezario, director, con- _ 
tratador, arrematante ou interessado na arrema
tação de rendimentos, obras ou fornecimentos 
publicos ; o engenho central, proprieda4e de uma 
companhia e por ella construido com seus pro
prios capitaes, não é obra publica, nem tão pouco 
a lei o considera tal. Se o fõsse, ainda assim a 
incompatibilidade referia-~e. ao t~m o. da execução 
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á sua annullação no senado, ou porque o Impe- r patentear a sorpreza com que Or"'anizada a mesa 
ra~or tinha escclhido_ em lista d_e cinco e não de paroch~al-antes da hora legal-,"' afim' d~ 'que ~ 
seis, ou porq~e, se feita a nova hsta, era esta nulla mesa nao fosse conservadora.· Tudo isso foi feito 
por mot!V? di":erso. . · . sob a prcsidencia do qunrto juiz de paz e apenns 

O peticwnarJO acredita que ~ senado, composti? com alguns poucos eleitores e immcdiatos. Este 
de homen~ velhos, pelo respeito que deve a SI novo documento é ora junto soL n. 7. 
mesmo, nao ha de acompanhar os caprichos da 
municipalidade de S. Paulo; mas o fim claro da 
manobra foi esse. . 

XIII 

Não acabaria esta .representação_, se este· exame 
descesse a todas as actas conservadoras ; mas o 
que se. tem dito basta para demonstrar a injustiça 

· co!:n que se pretende g:alvanisar a eleição do Sr. Dr. 
Joao Mendes de Almeida, tentando-se até invocar 
o_ 3;UXili? da in11uen~ia liberal em prejuizo do pe
t!cwnano_, e_, o que e mais, dessas nolm::s parocllias 
hberaes, que lutaram e venceram sob a bandeira 
de seu partido. 

Menos do que os seus direi los_, o desembargador 
Bernardo Avelino Gavião Peixoto vem defender o 
direito ~e seus constituintes, e não crê, por certo, 
que os mteresses de qualquer ordem possam de 
qualquer modo supplantar a justiça da causa que 
defende. 

PQ.r si valeria pouco essa derrota, mais vale 
muito pela sua provinci~, gue antes de tudo elegeu 
representantes de suas Ideas, honrando em cada 
um dos candidatos a comnmnidade de suas crenças. 

Defendendo o mandato que lhe foi confiado e 
reputando-se ainda mais orgulhoso por ser o é.'\.
clui~o pela camara _municipal de S. Paulo, como 
se: VIssem nelle ma1s do que o adversario-o ini
nugq_pesso~l, o desembarg_ador Bernardo Avelino 
Gav1ao Peixoto confia na JUStiça de sua causa e a 
entrega ao juizo esclarecido da camara dos Srs. 
deputados.-Bemm·do Avelino Gavião Peixoto. 

S. _Paulo, 25 de Novembro de !878. 

Exms. Srs. membros da 2.a. commissão de in
querito .-0 abaixo assignado vem acrescentar a 
sua exposição escripta, já oflerecida, juntando ao 
mesmo tempo outros ·documentos. 

J 

~fio é !icito faz~r passar o principio de pod~rem 
V3;ler de1ções, CUJa organização de mesa haja sido 
feita S?.m a P:t:eterição dos preceitos legaes~ A lei 
de i~w e as Il!-strucções de :12 de Janeiro de :1.876, 
~onsi4era _nulltdades substanciaes : i. o Ter sido a 
orgam~açao da mes~ p~esidid~ por juiz ·de paz in
competente, ou por md1viduo que não seja juiz de 
l)!lZ; 2. o Ter~m concorrido vara a eleição dos mesa
nos.pesso~ mc~mpetentes em tal numero, que pu
dessem. ter J n:flmdo no resultado da eleição ; 3. o Te
rem f~1to parte da mesa pessoas sem as qualidades 
de ele~ to r. Or?, em sua anterior exposição escripta, 
o ?-hai;o _assignado provou que muitas eleições· 
pr~marras estavam aflectadas daquelle vicio insup
privel. Como, pois. validal-as? 

tra _ na . anteri~r exposição escripta. Agor:~, o 
abaixo ass1gnado JUntará mais um documento, para 

III 

A questão da eleição primaria é uma das que 
~nerece:m mais a attenção da illustre commissão de 
mqueflto. 

O documento n. B, além de ser a certidão das 
a_ctas, contém declarações importantes ácerca do 
hvro em que foram ellas lavradas. E sobreleva COiil.
siderar, quanto no facto das violencias c dos obsta
cuJos oppostos á entrada dos votantes a cir
cumstancia do numero de mais de mil votantes, que 
taes actas referfm ter faltado ás chamadas. Esta 
circ~n~stm~cia. é elqquentissima ; accrescendo que 
a eleiçao f01 ferla de ta! modo-que a mesa. no dia 6 
depois àa supposta terceira chamada; deélarou ser 
mais regular que o rói dos que não acudiram ::is 
chan.1adas ~osse lançado no final das actas ! . 

Ora, a ler, ordenando que esse r1Jl constasse da 
acta da terceira chamada, teve em vista estabe
lecer umm~io de verificar sobre o numero das ce
dulas recebidas comparado com o numero das que 
f ai taram ás chamadas .. 

O se~redo de tudo isto está nos does. ns. C, D, 
E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P : é uma fraude, 
porque figuram como tendo votado cidadãos que 
nem ao menos comparecer-am na cidade de Lorena· 
e esta fraude ainda mais se manifesta do doc. n. Q; 
do qual se provam, não súmcnte as violencias contra 
o~ mes_arios; mas tamliem que a primeira chamada 
na~ foi concluidn, e que a terceira não foi feita, 
assrm como que a contagem e a apuração das cedu
las formn actos phantnsticos. 

Ainda mais: os does. ns. R, S, T, demonstram 
claramente outras irregularidades do processo 
eleitoral. 

Os does. ns. U e V são relativos a eleitores da 
parochia do Cruzeiro, que eram inelegíveis por 
morarem fóra do territorio da mesma parochia
desde tempo anterior á elei!_'-ão. 

IV 

A supposta eleição feita na igreja do Carmo, de 
.Mogy-mirim, é uma das farças mais ridiculns, das 
que foram representadas no ultimo pleito eleito
ral. Os fundamentos para essa duplicata são os 

. mais futeis e ir r isorios : e até a Tribuna Libe1·a.l 
não duvidou denominai-o- duplicata. 

O abaixo assignado junta os does. J1S. i a, 7 h. 
7 c e 7 d, para patentear as irregularidades dessa 

· supposta elei!{ão: tudo foi ahi preterido, porque o 
plano era arrnnjar de qualquer modo uma dupli
cata, afim de prejudicar a Yictoria consen·adora. 

Os dous pr()testos, sob os ns. 7 e e 7 f, põem cla-
ros os vícios de uma tal eleição. . 

Contra a eleição feita na igreja matriz, além dos 
taes irrisorios fundamentos da duplicata, allega-se 
que, constando das actas terem sido recebidas M2 
c as, e seu o os ous erços VIU e nome:ss v -
taçã9 total deveria produzir 8.85,0 votos, e, ao con
!,t'ariO, a votação ~purada foi de 8.778, isto é. menos 

cedulas de dezenove nomes. 2 de dezoito, i de 
dezeseis, e i de dez ; o que dá a diminuição de 
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:JG Yoto,, c, porlnnlo, a somma lotnl do~ yotos tlc
vorin ~r r 8.8()!_~, C 11ã0 8.810: O O~ votnr103 fOJ':llll n; 
S .. não, S(lltln1~LC 7:3, C tl SOI}Hl1::1 tl.os YOtOS clnclos aos 
lu rot dt~ 8.!::!011. Onde, pots, n dtlferonr.a? 
. O 1~1nis não pnssn de nrLificios ig-nnc~·a e~se, para 
n~n\llda.r a t'leição legitima. E parn eslD d1'eito 
(_l ( ~ -' C. '- . _• - :..; t o (_ I'- I 

jnstificnção, Si~m :1 citnção elos mcsnrio:; rln matriz, 
e na qual cl::pnzeram F-6n~entc : .lo~rp1im Mnlachias 

I ~ ' ()'• ,.. " " ' ~ l • I r ~ 'r 

c_isco .Tani11o ~ SnlntilorNcrbnny (pedreiros ita~ 
llnnos), e Jose _P::IIlt'l't'~ rl1~ Antil::lct.-~ Pnpo (r·m· 
]Weg·~1do n.n ndmmJslrat~nn dn eonew da cnpit~l, ido 
de JH'Opost to ,Ilnra este fim) : recusando-se n d,•púr 
Lmz Antonto do Vnlk o Frrmdsc.o FtTreil'n Ar
molld, quo ernm tiS tluns L-.~~temnnhas ilo m~lllot· 

.,• l ,, '&:"" • •,. .. . .. .,) \ .. • .. ' 

S~o- s-t·mpi·o os tiw~mos n~~~it)s empl;eg-~u:l~)s, dest11~ 
o clin 2 c[,~ Agosto. · 

E: ninrla üecrcn dn elei:>.iio t]o Es ·lirito-Snntn do 
PinlwC o abaixo ass.ignndo junta o doc. 11. 7, quan:o 
::~o Jmmr..ro dos qunlt1icnclos. Mesmo nma justilienr.ão 
produzida no . juizo municipal de61on~tra que"' :1s 
cllnm;1d:\s nes~a el~i~.tío não t'Ol'llm feit~•s J101' cór1ia 
::ntlhenttcn dn t;ltUIII I ic:nr.ão. 'l'alvez o:;sa j usli !icaçiio 
não sejn cxhiiJidn. • · 

v 
As qursllí•'~ susei tndas n re::;poito' dn pnroehia ele 

Pnranapancmn estiío sufficicntcmonto colucitladaf; na 
'. ·. " .. • • ..· .. ";" ~ l ,· •, t ~ 

E soln·:·I:<Y!l ~10tnr que o't:.•sfOl'!iO combinndn t\ para 
annull[ll' rlt>IÇues conscn·adoras, phntlt[lsiando-sL~ 
p!'l~textos. A~sim, por oxt•mplo, as clei~>.õt~s elo Bata· 
ltll's, •.. ._Inwoo ou t'as,on onuncnos iH~r:i,:sv•n-
ceralll. 

CollllO no egl)irito ele justion cln illnstro commiss"iío 
c c~a cam:.lt'tl dos. d~putaclo.s. Penso <gte não é u1n 
crunc 11lcttear thrüttos elutol'aes nntc• nma t' outn1. 
O diplomr, (lo nbaix.o nssip:nado. é, srm duvida. a 
c uel>t'a dt!s~a idéadn unanimidade )nrlmnentar. Üi-
zeram os arln•rsarios rasgai-o--somente por com
prazer a e:!priehos do cheft~:; liberaes J)aulistns, os 
quacs, sr~ ttvesst•m de tomnr n responsu!Jilidade do 
julgnnwnto, não o'rasgnriam '? 

~:o!n qno tlirdto võm cl10s ex.igh' da illni->lt'c com
mtssao c ela cmnaru dos deputados a glorilieacão tle 
aLlentndos t'leilorac•s? • 

Nallam:1is dirt•i. 
CurLt', \) tle Outubro rlo :l8i8·.-Jocio 11fcndes dt! Jl· 

mcida. 

Exms,,St·s. prcsidentu ememJH·os ~la2.n com· 
mb.suo. 

O nllni:-.:o ns~ig-natlo ofl'l)t'i\C~c'. ll:ll'H o exallw das 
e!L'i~ões da provinda dt\ S. Paulo, todos os parece· 
res npprovndos na h'gi~latnra pnssnda (uwnos os 
sob ns. 16 11-e I, qLw não o foram). E portanto: 

i. o N~o potlia~n org·l~niznr ns llH'sns pm·ochines 
com. eleitores e uHmeuwtQs ns mcsns de lluqHirn 
lUo J3onilo, Heúwdios, S. Vicente, Apiahy e algmnÚ 
ontrn. 

Esses pnreceres servem pnra outros csclarcei· 
mcntos. 

Cúrte. 17 dcDezemhro do :1878.-JoiioMendes de 
Almeictá. _ 

O Sn. PnESIDEX'rE tlú :1 seguinte ordem do din 7: 

1." ]lnt'lc (atú 1 llMn dn tnrflc). 
2." discussão ilo projecto a. 1· concedendo li· 

eonça ao juiz ele direito· Bariio I.! e 's. Domingo:::. 
:l." discussfio do H'o'ecto 11 :_j relnth·o <l subyen-

ç~o dn n:woga(;ão a vapor on tre esta côrte e os 
bstaclos- Unitlos. 

Discussão do pn!'ecor dn :l.'l commiss~lo de in
querilo sobre u elcitão tlc Pernnmhuco. 

SU~nL\RlO.-EXl'EniEN"rl·:.-Pat'CCOl' tl:t COilllllÍS~ão uO pon>ÕCS 
e Ol'llc•utdos._.Projocto •lo resposta :'t falta t\o Lht·ono -Ol.l· 
sorra~vcs tlos ~rs. LtJiio YtJlloso .c Alfonso Ct•l~o, -Oh.sct·va
\~'jcs llo Sr. l\lontc.-lntcrpellu•:ão.-Discnrsn c project•l do 
~~·. Almeida Couto. -Dccl:u·u~-:"io ;.te ,·nto do S1·. ·Zama.
lnlm:tnA l'Anrr; n.l ontllm JJn nt.~o.-Liceu~a.-IJiso:wso,; dos 
Srs. Horta dtJ At·aujo e ministro <la ju:;l.ira.-Appro~aç:io .
li:.ti'C!;nçito a Yapnr cnlrtJ o Dr:túl e os"E:;tudos-Uttiuos.
Dt~curso c CIIICIH!a tio St·. Tar:trt:s Jlull'urt.-SI:CUNU.I l'Airrc 
nA ontll~)l no utA.-Eioiç.ão do Po•rn:un!Juco.-Dist:ttt'So t.Io Sr 
liascimcnlo Porte IJa.-1\ctlaq·ão. · 

A's :11 horns da mnnhu f'eitn n chnmndn Mh;:~m-so 
\ll'i'Sentes os Srs. Fl'CderiCll ue Almeida Cesurio 

~ 0 
""• H 

0 
. \ • •~ ' 

0 
• . "):"" 

Velloscl, Tnvares Bt•l!'oi·L, Manoel Carlos, Rodrigues 
Jnrtior, Manoel Petlro, AH'omo Celso, Co~ta .Riheit·o, 
~Ionte, Liberato Barroso, Prndo Pimentel. Pedro 
Luiz, Luiz Fili!ll)e, Almeitln Couto, Felieio dos 
Sant.os, 'l'heodoreto Souto, Lourenço de Albtl· 
querqne, Fitlt'lis Bott'l h o, l\rd lo Frnneo, Martinho 

' . . .,. . . - 7 
l ' o.,; ' • ' . t t. -~ .. '. •. ' 

Jose Unsson, Siu,-al, Souza Linw, Bezer.ra Caval· 
mmte, Souto, Cnutlitln 1k Oliveira. Manod Eu~ta
qnio, llilwit'o tltll\llmPZt~s, St•gisnnintlo, Souza Car
vnll\0, lgmu:io Mnrtins, Jonttnim. Lll'ilres, Fabio 
Heis.. Bnurquo de Mat•Pfln, Mor·l•ira Bt'nndão, Mello 
e Alvim tl B:qrtista Pert•it·:~. 

ComparccCl'nm (\t'pois dü ehamalltl og S1·s: Scra· 
phi~·o, Ep:uuinondas tle 1\Iollo, Viriuto tlc ~r~~eiros, 
JüSL~ .Mat•tnnno, llozerru tio 1\lt•nczes, Ef;pCrJtlmo, La· 
·a ., J "' '. t: • . • . .) .... ' .. • , • t · l · , 

Souza Andt•ndc, Pompon, Aragão c Mello, Fran· 
klin Dot·ia, Iltlct'ouso de Arnujo, Freitas Gontinho_, 
Buleão, Silveira ll•~ Sonzn, Huy BariJOz.:t, Corrêa 
Halwllo, João Brigitlo, Macedo, T hcotlomiro e B::U'l'Os 
Pimentel. 

Compnceccr:un depois lle nborla n sess"iío os Srs. 
Freitas, Barão de Villa·Bella, Manoel do Mng·a
lhãos, Tavares de Mello, Visconde de Prados, l>nnln 
Pessoa, José Caetano, Zama, Galdino, Antonio de 
Siqueir", Prisco Paraíso, Fernando Ozorio, Ca· 
margo, Diana. Florcncio de Abreu, Si!Ycira Mar
tins, França Cnrvnlho, Mcil'a de Vasconcellos, Ser-
,.. ., s · <' '1 co de Sú e H (\'ino da Silvu. 

Fallarnm com partidpaç1ío os Srs. Barão da Es
tancia, Cnrlos All"onso, Dantas, Joaquim Sern1, Jc
ronimo Sodré e Malheiros; e Sl\m clla os Srs. 
Almeida Hnl'IJosa, Aureliano Magallü!es, Conto 1\la-

1 galhuos, Fr:mcisco Sodró, F't'oüot·ieo 1\Ggo, Limn 
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Duarte, lfurcolino·lfoura, Affonso Penna, e Tlleo
philo Ottoni. 

A's H 3A abre-se :1 sessão. 
O sn:. 1. o SECRETARIO dá con~a do seguinte 

EXPEOI&'\"TE. 

Requerimentos : 
Da camnra municipal da cidade de Itapetininga, 

provincia de S. Paulo, pedindo a abolição de im
llOSto prediaL-A' commissão de fazenda. 

De Candido José da Silva, pedindo uma. pensão 
pelos serviços que prestou como praça do corpo de 
imperiaes marinheiros.-A' commissão de pensões 
e ordenados. 

De Pedro Emiliano de Alcantara Cotrim, pedindo 
prestar exame do primeiro anno da faculdade de 
medicina da côrte.-A' comnüssão. de instrucção 
publica. 

· Officio do Dr.Nascimento Portella, expondo as 
razões por que sahiram publicados, sem o dever 
sahir, alguns trechos de um jornal de Pernambuco 
que se achava junto aos documentos apresentados 
sobre as eleições de Pernambuco.-Inteirada. 

Foi lido, julgado objecto de deliberação e man
dado imprimir o seguinte 

P.Al\ECER DA COM!IUSSÃO DE PENSÕES E ORDENADOS. 

A commissão de pensões e ordenados, tendo 
examinado a cópia do decreto de 22 de Setembro 
de :1.877, a qual declara que a pensão de 6:000$, 
concedida pela lei de :1.3 de Agosto de :1.875 á Con
dessa de Porto Alegre, repnrtidamente com suas 
filhas D. l\Iaria Marques de Souza e D. Clara Mar
ques de Souza é sem prejuizo do meio soldo que 
lhe ~ossd co~petir, é de parecer que se adopte o 
segumte projecto: 

A assembléa geral resolve : 
Art. L o A pensão de 6:000~, annuaes concedida 

pela lei de :1.3 de Agosto de :1.875 á Condessa de 
Porto Alegre, repartidamente com suas filhas D. 
:Maria Marques de Souza e D. Clara Marques de 
Souza, .é sem prejuizo do meio soldo que lhes llOssa 
compet1r. 

Art. ~-o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala da.scommissões em 7 de Janeiro de f.879.
lnnocencio Set·aphico de Assis Can:alho.-Dr. ·José 
Luiz de Almeida Couto. 

Foi lido e mandado a imprimir o seguinte -

PROJECTO DE RESPOSTA Á FALLA DO THRONO. 

E a elles c01·responde a eamara dos deputados 
por sua adhesão á Augusta Dymnastia de Vossa 
Magestade Imperial, e pela confiança que deposita 
na consummada illustração e longa experiencia de 
Vossa Ma15e~tade Imperial, assim como no acryso
lado patriOtismo de que Vossa Ma.,.estade Imperial 
Ha dado exuberantes provas. o 

A camara dos deputados, congratulando-se sin
ceramente com Vossa Magestade Imperial pelo nas
cimento do Principe D. Luiz, com que Serviu-se 
Deus felicitar ainda mais o consorcio da virtuosa 
Princeza Imperial e garantir a perpetuidade das 
instjtui«:ões politicas, que nos regem, faz votos 
para que, restabeleci da a preciosa saude de Sua Al
teza Imperi~! o Princi_pe do Grão-~>ará, regressem 
brevemente ao Impcno seus Augustos Pais, ces
sando a ausencia que tanto magôa o paternal co
ração .de Vossa Magestade lmperial. 

Senhor, a inalteravel tranqaillidade de que fe
lizmente goza o Imperio, ha tantos nnnos, e que 
á Vossa Magestade Imperial aprouvc assignalai, é 
demonstração manifesta do progresso do espírito 
de ordem, pela pratica das instituições. 

Compraz-se a camara dos deputados com a con
tinuação das relações benevolas, em que se acha 
o Imperio com as potencias estrangeiras. permit
tindo-lhe gozar dos incalculaveis e fecúndos be
neficios da paz,. e fica inteirnda da convenção pos
tal celebt•àda com a republica do Chile, do tratado 
de extradicção com a AUemanha e a Belgica, da 
convenção consular COD! a Hespanha e da acces
são do Brazil á convenção internacional telegra
phica, assignada em S. Petersburgo. 

Deplora a camara dos deputados que não tenha 
sido satisfactoria a saude publica, mas con

. fia que, com o favor do Altíssimo, e por effeito das 
providencias tomadas para remover as causas que 
facilitam o desenvolvimento da epidemia, melhore 
o estado sanitario. · 

Como Vossa 1\:lagestade Imperial, afllige-se pro
fundamente a camara, ante as immensas desgraças 
da secca, que ha quasi dons annos devasta uma 
grande parte do norte do Imperio. Justo e indis
pensavel foi, Senhor, que o illustrado governo de 
Vossa Magestade·Imperial, no nobre intuito de· mi
norar as consequencias de tamanha calamidade, 
empregasse os meios ao seu alcance, já fazendo 
frequentes remessas de generos alimentícios, já 
fornecendo trabalho ás populações indigentes, com 
a dupla vantagem de impedir, que contraiam ha
bitos de indolerícia, e de acautelar que de futuro 
o reapparecimento do flagello produza os mesmos 
desastres. 

A camara-dos deputados, Senhor, regosija-se de 
saber que, compenetrando-se da urgente necessi
dade de substituir o systema eleitoral vigente pelo 
da eleição directa, faz o governo de Vossa Mages-

SENHOR-A' camara dos deputados foi grato vet· tade Imperial consistir seu maximo empenho na 
cçmp!lrti.lhados por Vossa Mag~s.tade Imperial não realização de tão importante medida. 
so o JUbilo da naçao pelo ausptctoso acontecimento Inspirando-se igualmente nos sentimentos una
da reunião do corpo legislati-vo, senão tarnbem as nimes da nação, que ardentemente a-deseja e re
esp~rari.ças de t~?dos os brazil~iros de que, zeloza clama, a camara aos deputados promette firme e 

. pele1 causa publzca, promovera ella, quanto~ em si decidida adhesão aos meios conducentes á tão ele
couber,. o bem geral, a grandeza e prosperidade vado fim, ~ curará de ~romover .a respectiva re-

marcha regulnr systema monarchico repre- habilitados a exercer o direito do voto, contribuirá 
sentativo. emcazmente para a realidade do systema repre• 
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sentativo, impossível sempre que a opinião não púde 
livremente enunciar-se_ . 

Não menos inabalavel apoio ':'lncontrará o previ
dente governo de Vossa :Magestade Imperial na 
ardua e difficil missão- de melhorar a situação li
nanceira do Imperio, -compromeltida veio au~
mento immoderado da despeza pnhlica, pelo de
crescimento da rendn, proveniente drt e~tatlo 
anormal rle algumns províncias, e ainda pelo~ sa
crificios feitos para soccorrel-<ls. 

Nesse proposito, Senhor, não hesitarit a calll3l"<t 
dos deputados, cumprindo um penoso deve1·, em 
restringir quanto possível a dcspeza, múrrnentc na 
parte que não enteader directamente com a pro
duccão, que é imprescindível fomentar, esfor~.:ar
.se-ba para decretar um orçamento em condições 
de não ser excedida a despeza autorizada, c, para 
restituir-lhe o eqoilibrio e manter com religioso 
respeito os compromissos do Estado , procuraní 
erear novas fontes de receita, tendo em atteilção o~ 
onusqueja pesam sobre os contribuintes. 

A camara dos deputados acredita, Senhor, que 
com taes medidas, e, perseverando o govemo de 
Vossa 1\:Iagestade Imperial na o1Jsern111cia da mais 
severa econoinia e rigoeosa fiscalisação dos di· 
nheiros publicas, pelo que tem feito jús no reco
nhecimento nacional, vencidas serão as dificul
dades actuaes, marchando o Brazil pela ~cnda da 
paz e da. pros11eridade para o brilhante IlOtTit·, fJUe 
lhe destina a Providencia, e cabendo a Vossa lln· 
gestade Imperial a gloria inapreciuvel de ser Q lll'l
meiro magistrado de uma nação livre c feliz. 

Sala das commissães. 3 tlc .T:mciro d~ !Si!).
Affonso Celso-Baptista· Pereira.-Franco tle Stí. 

O Sr. Leão VellosÓ:-Sr. presillentL', pedi 
a palavra para, por intermedio de V. Ex., solicitar 
das illustres commissões de justir-a. c fnzeuda in
formação a respeito Llo estado do pro.)ecto sobre 
sociedades anonymas que foi subrnettido au estudo 
destas illustres commissões. 

Sou levado ·a fazer esta reclamação pela impor
tancia do assumpto,,quc como V. Ex. sabe, é de nn~ 
grande interesse, pois trata-se da revogat-iio da let 
de 1860. e estamos obrigados a não dc.ixar passar o 
tempo, ·sem desempenhar os compromissos que a 
este respeito temos para com o paiz em nome das 
idéas liberaes (A.poiados). 

A nossa unanimidndc na actual . camara ti uma 
grande respollSnbilidnde para nt'is, e só podemos 
desobrigarmo-nos ddla tornando fecunda esta se:>
são; e sem duvida entre· as refonnas a tfUC temos a 
attender se deve collocar a da lei de 1~60, resgatando 
o espírito de associa~ão da tutela do govemo. 

E' a razão por que peço informac:;ão n rc~peito do 
projecto; desculpem as iiiustres commis5ües se 
provoc.-o essas explicações para que seja dndo o pa

. recer quanto antes_ · 
O Sn. BAPTISTA PrmEmA:- Pela mlnlta p:u·te 

declaro que ainda não vi este projecto. 

O Sr. Aft'ouso Cel~o : -~r. _Presidente~ o 

O Slt- AFFO~so CELSO:-_._. um dos pontos 
sobre os q uaes mais versavam minhas rcclamaçüe~; 
e fui eu o primeiro que le\·autou aqui a voz di
zendo que esta lei não podia continuar. 

Quando ~e começou a discutir e~te.,anno o pro
jecto a que se referiu o nobre deputado, o honr<l~o 
Sr. ministro da justi~a declarou que a(lresentana 
um projecto que cor responderia ás vistas da ca
mara. 

O Sn. LEÃo VEr.r.oso:- De accôrdo com a com
missão. 

o Sn. AFFosso CEr.so :-De accurdo com a com
missão, é certo. 

Este projecto ainda niio foi apresentado; c apenas 
o sejn a tommissão se apre:-;sarit aliar o seu parecer . 

Fique o nobre deput<ttlo certo de que temos o 
maior empenho, como S. Ex., em desempenhar os 
compromissos que tomamos para com o paiz. 

O S•·. 1Uonte :- Sr _ presidente, recebendo o 
diploma de representante da nação, tomei tom
llromis~os muito sérios com o eleitorado de minha 
provincin, nn sua maior parte composto de lavra
dores. Não posso, pois, llcixar de attende1·, qu:mto 
cniiJa em meus fracos recursos, á causa da lavoura 
ag-onisante, :í mingoa d_e 1Jr:1ços e de capitaes_ 
Fa1·ci todos os esforcos ao meu alcance pnra que 
al(nell"s que me elegeram não sejam illudidos na 
conliunr~a em mim depositada. . 

.Xãn ·!,osso por isto ser indiffercnte ~s itléas 
t•mittidns nesta casa, na sessão tle sextn-fe1rn, 3 do 
l~orrente, pelo Sr. ministro da fazenda .. _ 

O Sn. Josf:M_~IUAI\~O :-Apoiado. 
O Sn. MoNTE:- ... o qnal muito clara e expres

samente definiu seu pensamento quanto ú lavoura, 
fallando no sentido de não poder nem dever o go
verno su1wencionar J)ancos, que por ventura se. 
fundem para tlar dinheiro ú lavoura ;i juro mo di co 
e ú longo prazo. 

:M~s, Sr. presitlente, não pude ficar habili
tado a fazer juizo exacto do modo por qu~ pcns_n o 
governo soJ?re semelhante assu1~1pto, e e por Isto 
que annunc10, nos termos do reg11nento, que vou 
fazer uma interpellaçi\o a re~peito ao Sr- mi
nistro da agricult~ra, presidente _do conselho_ 

Parece Sr. pres1denle, que considerando o modo 
por que fallou nesta casa o Sr. ministro _da faze~d~ 
:1:1 ~essão de 20 tle Dezembro, eu devw a prwrt 
suppor qne o governo er<l da_ opinião emittida 
pelo nobre ministro, com rel~O<!O _a _lnvoura, por
que S. Ex. nos disse que a llllcJatlva do parla
mento impo1:tando censura e toda a censura sendo 
opposição, eu devia presumir qut~ S. Ex., fazendo 
pat·te 'do gabinete nctual, nao podia com(} deputado 
fazer censura ao governo, se por vcntiu'a elle 
tives~e sobre a lavoura idéas oppostas its ~e ~·Ex., 
porque ipso facto. estava S. Ex_ consttttudo em 
opposi~ão ao galJinete de que faz parte_ 

~fas ·o aparte dado pelo Sr _ minil!tro da fazenda 
no 110nrndo deputado por Pernambuco o Sr- lluar
que de :à-Inceclo, aparte enunciado pelas seguintes 
palavras: • E' um argumer1to ad fl.ominem, • e 
dado quando o nobre deputado lOr Pernambuco 

IZla que a opnuao o :sr_ pres1 ente o eonse o 
·era diversa da do SI;_ ministro da fazend:t, me fez 
persuadir de que realmente o Sr. ministro da 

. ... .. . ' . - . , . 
- - o 

nete, 11m·quc o argumento ad lwmüumt só é empr{!
gado, toLlos sahem, contra oadversario que admilte, 
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como verdadeiras, idéas que elle proprio com-
bate. . 

S. Ex. o Sr. ministro da fazenda, sendo parte in
iegrante da pessoa moral • governo •, reconhe
cendõ na affi.rmaiF"iO do nobre deputado por Per-

I 
V. Ex. e desta augusta camara um projecto de lei 
pelo qual ficará o_goycrno autori.?!ado a crear em 
cad~ uma das provmcms do Impeno uma colonia 
ag-riCola, com o fim de alli serem recebidos e terem 
e~luca_ção a~!·ricola e industrial, com applicação pra
t!ca a agricultura, os ingenuos originariamente 
livres e os que o forem por forca da lei de 28 de Se-

• nambuco tm:~ argumento aà 1wm.ine1]1., ~licita
mente 1.:onfessou que o Sr. presidente do conselho, 
membro da mesma pessoa moral • governo •, não é 
so)fdario com as suas idéas. 
-'Fiquei, Sr. presidente, em grande perplexidade, 

/sem saber se devia ater-me ás considerações que 
me suggeria o ap:lfte proferido pelo Sr. ministro da 
fazenda, ou se ao que nos disse S. Ex. em sessão 
de 20 de Dezembro~ declarando que toda a (leu
sura era opposição; _ não podia eu suppôr que 
S. Ex. estivess~ fazendo censura, e portanto oppo
sição ao pensamento do gabinete, sobretudo do 
presidente do conselho que S. Ex. com a sua 
nova thcoria proclamou ser o unico depositario da 
confiança da coroa, como se estivesse revogada a 
constituição que torna responsavel perante o paiz 
todos os ministros, não fazendo distincção entre o 
presidente do conselho e os outros ministros, 
sendo, além disso, sabido que a presidencia do 
conselho não é creação de lei, é uma creação de 
decreto. 

Para me scientifkar, pois, de qual seja o pensa
mento do governo sobre auxiliar a lavoura, leio e 
peço ã .v. Ex. que mande receber os seguintes 
artigos de interpellação. (Muito bem.) · 

O SR. :L o SECRETARIO lê a seguinte 

_ · INTERPELLAÇÃO. 

Requeiro que se designe dia e hora para serem 
respondidos por S. Ex. o Sr. ministro da agricul
tura, presidente do conselho d@ ministros, os se
guintes artigos de iuterpella~~ão: 

:f... o Se o governo é solidario com as idéas emit
tidas por S. Ex. o Sr. ministro da fazenda nos dous 
discursos que proferiu nesta casn:, no dia 3 do 
corrente mez, e acham-se public::dos no Dia1·io · 
Official do dia 4, no sentido de que ao Estado não 
cumpre, attentas as condições especiaes da lavoura 
do paiz, por falta de capitaes e braços, subven
·cionar, efficazmente, á estabelecimentos banc:!.rios 
que se fundem com o fim de fazetem emprestimos 
a lavoura á modico juro e á 11razo longo 'l 
· 2 _" Quaes os intuitos do governo no que res
peita a prestação de auxilias de que urgentemente 
carece a lavoura ? 

3. o Se o gov:erno considera, igualmente, as ne
cessidades da lavoura do norte é do sul do Impe
rio, ou pensa que se deve favorecer mais esta do 
que aquella ? 

J. llfonte. 

O SR. PRESIDEl\"'TE:-Não se acl1ando na casa o 
Sr. ministre das obras publicas, vai-se officiar a 
S. Ex., marcando o dia e hora; em que terá logar 
a discussão dos artigos de interpellação offerecidos 
]leio noure deputado. 

O Sn. ALMEIDA CouTo requer utgencia para jus
tificar e apresentar um projecto. 

p01a o o requenmento e posto em discussão, é 
sem debate a.pprovado. -

. 
pedi a palavra 

tembro de i871. • 
Os m_?tivo~, . S_r. _Presidente, que determinaram. 

~ssa mmha IniCiativa, para a qual me reputo com 
mconlest:rvel e legitimo dJ_retto (apoiados), como 
membro deste parlamento, amda que um dos mais 
obscuros e humildes (não apoiados) ... 

O Sn. BEZERRA C.\YALCA-NTE :-Um dos mais d'is-
tinctos. · - · -

O Sn.. AL:\IEIDA CouTo:- ... tiram seu funda
mento, entre outros, da o"rigação que contrahiu o 
governo de receber em Setembro do corrente anno 
8.0 da promulgaçao da lei, os ingenuos que, por 
ventura, os senhores das escrava.:; que os produ
ziram não preferirem utilisar-se de seus trabalhos 
até a idade de 2:1. annos, e quizerem entrerral
os ao Estado, recebendo como indemnização 6oo!ooo 
em _títulos da divida pu~lica, com o juro de 6 o J 

0
, 

e~tmctos , no pra~o de . 30 annos, segundo a opção 
que lhes e conferida nelo § :1.. o art. L o da citada lei. 

E com quanto, sr: presidente: existam actual
mente.colonias orphanologicas erú alguns pontos do 
Impeno, na vanguarda das quaes caminha a colonia 
Isabel, na provincia de Pernambuco, estabelecida 
sob o .protectorado de uma instituição de benefi
cencia e subvencionada com 20:000;5000 pelo Es
ta_do; com q~auto existam algumas na provincia do 
RIO de Janeiro em Angra dos Reis, no município 
da Estrella; outras na Victoria, província doEspirito 
Santo, e no município do Amparo, em S. .l?aulo · 
todas ellas creadas por iniciativa individual ou col ~ 
lectiva, sob o influxo e inspecção de magistrados 
ao_s quaes não posso deixar de applau~ir d'aquí destá 
tr1buna ( apozados); apezar da ex1stcncia dessas 
colonia~ orphanologicas, ellas, pela lentidão de sua 
marcha, pelo pequeno numero de menores que 
em si contêm, e que não sobem nem a 300, não 
podem effectivamente offérecer garantia para re
ceberem em seu seio o numero crescidissimo de in
genuos, como passará a casa a apreciar devida
men~e J!elos dados estatísticos, os mais aproximados 
poSSIVeiS. 

Desses dados estatísticos, Sr. presidente, que 
pude colher, até onde um calculo provavel e apro
ximativo póde ir, no ministerio da agricultura, · 
onde, em abono da verdade, encontrei trabalhos os 
mais promptos e os mais-effi.cazei em relacão ao 
assumpto, em honra, seja dito, dos directorés da
qu~lla repartição e de seus empregados.. posso con
clmr que, em Setembro do corrente anuo, o nu
mero d:os ingenuos subirá provavelmente a :1..80.000 
ou mais. · 

Admittido mesmo que sómente a quarta parte 
dos indivíduos incumbidos dos cuidados desses 
ingenuos queira entregai-os ao Estado, levados · 
pelo dasejo da indemnização, terá este de receber 
cêrca de 45.000. 

Está cl_aro, portanto, que, se não prepararmos 
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movimento civilisador~ que determinou e provocou 
o projecto da libertação; e ainda como um protesto 
ás aspirações sociaes~ progressivas~ nobremente 
encarnadas no espírito da nação. 

Além destes motivos, Sr. presidente~ um outro 
impera poderosamente em meu espirito, e é a 
necesgidade, que temos, de preparar por meio da 
colonistlção nacional, com educacão apropriada, 
elementos de trabalho permanente; par;~ garantir 
a lavoura, que já caminha em uma decadencia 
deplorave:l,principalmente nas provincia:' do norte 
do Imperio, decadencia que, sem duvida, pela 
logica fatal dos acontecimentos, ha de envolver o 
futuro de toda ~ nossa grande lavoura. 

Esta razão é tanto mais procedente, e esta 
necessidade é tantomais palpitante, Sr. presidente, 
quando a estatistica demonstra que de cêrca de-um 
milhão e seiscentos mil escravos, que existiam. 
antes do projecto de-emancipação, não existe hoje 
mais do que um milhão e quatrocentos, em conse-

. quencia de differentes c~usas, que concorrem si
multanea e efficazmente para o desapparecimento 
da escravatura, como a iniciativa individual, 
traduzida por libertação, que todos os dias se dão, 
inspiradas no espirito humanitario, e que ainda 
figuram frequentemente nas verbas testamenta
rias, ou devidas á iniciativa conectiva das socie
dades emancipacioras, como uma existente na 
província do Rio de Janeiro, sob o titulo de 28 
de Setembro, e outra na minha província, da 
qual tenho a honra de fazer parte, sob o titulo de 
7 de Setembro, que tem produzido mais de 300 
libertações. De outro lado} o fundo de eman
cipação, com suas. multiplicadas fontes de receita, 
creado pelo art. 3:' da lei do elemento servil; e, 
cujas formulas, estão completamente estatuídas, 
para sua effi.caz realização, no nrL. 33 do regula
mento que baixou t.:om o decreto n. 5135 de 
13 de Novembro de 1.872; e mais ainda, a 
morte em sua marcha devastadoea, bem que nor
mal; causas estas que concorrem todas para que 
a escravatura do paiz desappat·eça necessariamente 
dentro do período de i5 ou,. quando muito, i8 
annos: 

Este facto, Sr. presidente, que incontestavelmente 
terá direito ás felicitações e applausos da civilisa~;.ão 
moderna, não póde deixar de mteressar intimamen
te á nos·sa organização economica,como j~ tem inte
ressado, e de despertar os esforços os mais acti
v;- .~: deste parlamento, dominado, como está~ dos 
melhores sentimentos de patriotismo, asdm como 
as attenções solicitas do governo. 

Tod.as estas razões que actuaram em meu espíri
to, e que supponho, não podem tambem deixar 
de actuar de qualquer.modo no espírito da camara, 
não teriam tanto fundamento de procedencia, se 
potventura, diante do estado financeiro do paiz, 
nós não encontrassemos uma fonte de receita me
diante a qual podesse o governo, autorizado por esta 
camara, effectuar o pensamento que .está· consi
gnado no projecto deJei que apresento. · 

O fundo de emancipação, Sr _ presidente~ produz 
annualmente cêrca de i.OOO:OOO;SOOO, termo médio. 

. 9 o o 

orçamentaria, em virtude a qual 25 "/o do fundo 
de emancipação é applicado exclusivamente para 
compra de estabelecimenros publicas e pnrticu-
ares, cJm o m e rece er mg-enuos, ver a es a 

que já attinge 3 mais de500:000~000, actutJlmente. 
Já se vê, portanto, que, assentando a exequibili-

dade do projecto naquella base dos 25 °/o, consig
nada em uma lei de órçamento, lei que vigora 
actualmente e ainda mais, podendo contar-se com 
o concurso valioso das assembléas provinciaes 
de todas as provincias, e ainda mais com o pro
dueto do trabalho desses ingenuos nos differentes 
estabelecimentos, teremos ahi os meios, não só-· 
mente de começar, como de continuar, o desen-
volvimento dessas colonias. . 

Diante de taes considerações, espero que esta 
illustre camara compenetrada, como está, do seu 
dever, inspirada e ungida na fé do mais acrysolado 
patriotismo, prevalecendo-se do direito de sua ini
ciativa jud~iosamente auxiliadora da marcha da 
administração; iniciativa que deve ter sempre por 
incentivo a felicidade publica, espero, repito, que 
esta illustre camara, convergindo a sua actividade 
e energia, seus talentos e luzes, prestará o seu apoio 
á solução de um problema, ou antes direi, para a 
realização de uma medida, reclamada pelas ne
cessidades publicas e p~las urgencias levantadas 
em nome dos princípios sociaes, das verdades 
economicas e da futura prosperidade do paiz. 

VozEs :-Muito beni, muito bem I 
E' lido, julgado objecto de deliberação e remet

tido á commissão de agriéultura, o seguinte 

PROJECTO •. 

Art. L" O governo fica autorizado a crear, em 
cada uma das províncias do Imperio, uma colonia 
agr!col:., com o fim de receber alli, c serem apro-

1 

priadamente educndos os ing-~nuos originariamente 
livres, · e os que o forem por força da lei de 28 de Se-
tembro de 1.871. . 

ArL 2. o O governo -poderá auxiliar ·as colonias 
que forem creadas por iniciativa individual ou 
collectiva, na propor~o do numero de ingenuos 
que e !las contiverem. 

Art. 3. o Para creaçiio e desenvolvimento das refe
ridas colonias, o governo lançará mão da quantia a 
que se refere o art. 7. ~ § 2. o da lei n. 2792 de 20 de 
Outubro de :1877. · · 

Art. 4.0 Para execução da presente lei o governo 
rará baixar os necessarios regulamentos. 

Art. 5.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Rio, 7 de Janeiro de 1879.-JoséLuiz de Almeiila 
Couto.-Cezat ·zama.- Ruy Barboza.-Barros Pi
mentel.-Dr. Manoel Carlos :-Prisco Paraizo. 

·osr.Zama(para uma declaracão):-Sr. presi
dente, um encomniodo de saude mê privou infeliz
mente de comparecer na sessão de sexta-feira em a 
qual discutiu-seoprojecto de auxmo·á lavoura. 

Nessa sessão os meus collegas da Bahia man
daram á mesa uma declaração de voto .. 

Eu se estivesse presente teria assignado a mesma. 
.declaração, mas como não estive, aprove!to-me. 
desta occasião para declarar á camara e ao p:uz que. 
adhiro á declaração que elles mandaram á mesa. 

LICE::oiç.A.. 

n ra em _ 1scussao o proJeC n. e 
concedendo licença ao juiz de direito Barão de 
S. Domingos. 
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O Sr. Horta de A.raujo :-Sr. presidente, 
quando este projecto foi posto em primeira dis
cussão, nprcscntei um. requerimento pedindo que 
l'Obre sua materi:.\ fosse ouYido o S1·. ministt·o da 
justiça_ A camara cntentleu não dever approvar 
esse requerimento, e sendo submettido o projeeto a 
>ota~ão, foi elle approvad') em primeira diseussão. 

Naquclla occasiào eu não tinha informaçõt>s com 
as quaes hoje me acho halliliLado pnrn insisti!· 
pernnte esta cmnara afim de que não sejam con
cedidas com tanta f;lcilidade licen~.:ns tão prolon
gadas, nas condições desta de que tmta o projecto. 

V. Ex. comprehende, Sr. presidente, que é 
desagradavel ter um membro dest..'l casa u~ occu
par-se com um projecto que se refere a um favor 
a pessôa determinada; entretanto por mais que 
actuasse em mim o desejo de ser agradavel ao 
peticionario, não pude resistir ao impulso do 
dever, porque entendo que a nós cumpre aqui 
ter em vista antes de tudo o interesse publico. 

Achando-se presente o nobre ministro da justiça 
eu desejo ouvir sua opinião muito autorisada e com
petente sobre a conces~ão de que trata o projecto_ 
Estou informado de que o juiz de direito, o Sr_ barão 
de S. Domingos, acha-~e ha muito fóra da sua co
marca. O Sr. Barão foi nomeado juiz de direito da 
comarca de s_ Fidelis qu:mdo era presidente da 
província do Amazonas ou pouco ante-; de para lá 
partir. Depois, sahindo S .. Ex:_ dessa commissão, 
aceitou outra na pro\-incia do Espírito-Santo, 
onde foi presidente. Durante todo e~se tempo 
esteve a comarca de S. Fidelis scmjuiz de direito 
effectivo. Tendo sido exonerado da provincia~do 
Espirito Santo foi o Sr _ Bat·ão de S _ Domingos 
para a comarca de S. Fidelis, c alli se demorou 
muito pouco tempo, estando quasi no goso sempre 
d"e licenças. 

O nobre ministro da justiça nos poderá dizer 
alguma cousa a este respeito; qual o tempo ·de li
cenças que o Sr. Barão de S. Domingos tem tido, 
e a razão por que veio o mesmo juiz de direito ainda 
pedir a esta camara que lhe conceda um anno de 

· licença com todos os vencimentos. 
- Licença por tempo tão prolongado e com orde

nado por inteiro, entendo que só devem -ser con
cedidas em condições muito e muito excepcionaes 
(apoiados}, e eu não vejo que estas condições mi
litem em favor do peticwnario. · 

Me parece que taes juizes se devem satisfazer 
perfeitamente com as vantagens tle que já gozam, 
porque durante um anuo podem ler seis mezes de 
licença com o ordenado por inteiro, e ainda mais 
seis mezes com o desconto de uma pequena parte 
do ordenado. · 

A comarca de S. Fidelis é uma dns mais impor
tantes da província do Rio de Janeiro (apoiados) ; 
bnsta attentler-se- a que o collegio de S. Fidelis 
compõe-se de cento e tantos eleitores. 

Estou informado por um dos mais distinctos 
advogados daquelle fôro de que os-- negocios de 
justiça correm por alli pessimamente em razão da 
ausencia do juiz de direito effectivo. Informa-me 
~ss~ distinct~ collega d_e que ali~ existem mais de 

, ~ 

que são interessados orphãos, dos quaes alguns 
não estão sequer começados e os outros estão pa
ralisad 

Todos nós sabemos que os juizes supplentes oc· 
- cupam-se mais com o exercicio de sua- profissão 

do que con~ o exercício de funcções judieiarias, 
nas quaes so se podem achar accidentalmente. 

Vejo, St·_ presitlentc, que neste paiz é constante 
a allegação poe parte dos empregados publicos de 
11ue sno mnl pagos e m~l recompensados em seu tra
balho. O que observo, porém, é que apenas se dá a 
vaga de um emprego, correm a elle 3_0, @ e ás 
vezes centenas de pretendentes, o que nmtla obser
vo é.que o medico, o advog-ado, o fazendeiro o 
commerciante, em fim o cidadão que exerce qÚal
quer outra: profissão se fica doente, se se iuhabilita 
para continuar a trabalhar nfim de manter-se e :i 
sua familia, não yai o Estnllo em seu auxilio; o que 
acontece a-o empt•egado publico. · 

Q Sn._ !GNACIO MARTINS :-0 ernpregado ganha 
striCtamlmte para passar. · . 

O Sn. HoRTA DE ARAUJO :-Eu respondo ao nobre 
deputado, emitttndo tambem a opinião que tenho 
de que nem todos neste paiz se sujeitam a viver 
conforme os seus recursos.- Quem ganha como 
cinco, quer gnstar como quem ganha cincoenta e 
cem; ahi estú o grande defeito, no luxo e na vai
dade. Se cada um se circumscrevesse ús suas 
circumstancias, eu creio poder affi.rmar aos nobres 
deputados que os ordenados ora existentes chega
riam perfeitamente para as despezas. 

Tenho manifestado, com a franqueza com que 
costumo fazêl-o, a minha· opinião sobre o projecto. 
Desejo ouvir a ·opinião do Sr _ ministro da jus
tiça; desejo saber se S. Ex. concorda em que se 
vão fazendo excepções desta ordem, se concorda na 
concessão de licenças como esta, que importa nada 
menos do que ficar uma comarca importante, como 
é a de S. Fidelis, ainda por um anno, sem o seu 
juiz de direito effectivo. 

O Sr. Lafayette (ministro da justiça ) :
Responderei em poucas palavras á interpellacão 
que acaba de fazer: me o nobre deputado. · • 

Das palavras do nobre deputado ressumbra uma 
certa censura ao actualministro .da justiça por ha
ver concedido prorogação de licença ao magistra
do de que se trata. • 

O Sá. HonTA DE AnAuJo :-~ão apoiad) ; não cen
surei. 

0 SR. LAFAYETTE (minist1·o dajustiça ):-Fazendo 
esta censura, o nobre deputado apenas deu a en
tender que não est:í bem certo do direito que rege u 
ma teria. 

O Sn. HoRTA DE ARAuJo:- Eu ·não fiz censura. 

O Sn. LAFAYETTE (1ninistro da justica ): -O ma
gistrado ou qualquer funccionario pÚblico depen
dente do ministerio da justiça que se acha doente, 
tem direito á licença. Pro\•ada a enfermidade al
legnda com attestado de medico, o ministro não lhe 
póde negar a licença. Nestas condições está o ma
gistrado, a que se refere o projecto em discussão. 
Tenho-lhe concedido duas ou tres prorogações de 
licença, sempre mediante attestado de medicos 
distinctos~ de cuja palavra não me é licito duvidar. 
A rimeira licen a de seis z i-1 co -
ce ida na conformidade da lei, com o ordenado 
integral, a prorogae..ão pelos restantes seis mezes 
do. a!lno com .met;ade do ordenado. Ã;Ssim, pois, o 

, 
sumpto, não tem feito mals do qu.e executar lit
teralmente a lei. 
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_O .sn. HoRTA DE AnAÚJo:- Sei isso ; mas a ques-
tao e outra. · 

O Sn. LAFAYETTE (min,istro da justica) :-Quanto 
ao requerimento desse magistrado, pedindo á ca
mara flos Srs _ deputados concessão de um anuo 
de licança, não me acho habilitado a prestar infor
mações nenhumas á camara. Não li os papeis; não 
sei si o seu pedido se acha fundamentado com e~ 
attestado de medico, declarando que carece de um 
anuo de licença para se curar; não l)Osso,portanto, 
adiantar esclarecimentos. • 

E devo dizer que, tratando-se de um a.ssumpto 
tão simples e da inteira competem·ia da câmara, 
não ha':ia razão para se pedir a opinião do governo 
a respe1to. 

Nada mais tenho ? acrescentar. 

O Sr. Horta de Araujo:- O meu illustre 
amigo, o Sr. ministro da justiça, equivocou-se com
pletamente quanto ás obs_erva0ões qu~ tão ligeira
mente fiz sobre o pro]ecto em discussão. De 
nenhuma dellas podia a camara colligir que eu 
tivesse em mente il·rogar qualquer censura ::10 
nobre ministro, pelo f::~cto de haver S. Ex. conce
dido licenças e prorogações a. um juiz de direito. 

Não fiz a menor observação a este respeito ; 
apenas me referi· aó tempo em que esse juiz de 
direito, já nomeado para a comarca de S. Fidelis~ 
estava occupado em commissões administrativas, 
como .são o cargo de presidente da provincia do 
Amazonas e o de presidente. da província do Es
pirito-S_anto. Isto nada tem com o nobre ministro 
da justiça, que podia responder simplesmente: 
natus non emm, porque S. Ex. ainda não era mi
nistro da justiça~ quando esse juiz de direito 
occupava aquelles cargos. 

O SR. LA~'AYETTE (ministro da justica) :-Eu 
entendi que o nobre deputado se referia ás proroga
ções de licença. 

O SR. HoUTA DE AnAUJo :-Não, senhor; S. Ex. 
estava no seu pleno direito. O que eu disse foi que 
os .juizes de direito nas condições do peticionaria 
deviam satisfazer-se com as licenças que podem 
obter do governo e não reclamar da camara dos 
deputados leis excepcionaes, leis de favor, que não 
podemos, nem devemos fazer. . 

Quanto a ter o nobre ministro estranhado que 
eu procurasse conhecer a opinião do governo, 
quando se trata de um projccto tendente a con
ceder licença a um juiz de direito, permitta-me.o 
nobre ministro que eu tambem estranhe que S. Ex. 
se expres.sasse_por esse modo, em relação ao desejo, 
que mamfeste1. 
~ cp.mara. c.omprehende que ning:uem póde ser 

mais mteressado nos negocws relativos a admi
nistração da justiça, do que o proprio ministro da 
justiça. Trata-se de conceder licença a um funccio
nario, 9ue tem estado a~sente do Ioga r, que lhe 
cumpria exercer, ha mmtos annos, e que pretende 
conservar-se afastado desse logar ainda pelo es
paço de mais um anuo. Não é, porventura, o nobre 
ministro da justiça o competente para dizer si isto 
é ou não prejudicial ~ administração da justiça? 

é o ministro da justiça., ~ ~ medico~ 
~o SR. HORTA DE An.-\.l!lO :-N~o podia o_ nobre mi-

, 
resultam das interinidades nos cargos judieiarios 
que seria conveniente propôr á camara uma me-

dida, não de excep~ão, mas que regulasse este e 
outros occurrentes? 

Na :L • discussão deste projecto fiz ver á camara 
que do auestado do distincto p:·otissional Dr. Be
zerra de Menezes, nossocollega e muito competen
te para dal-o, não se colligia que o 11eticionario 
carecesse de 3, 6, 8 ou 12 mezes de licença. O me
dico não o diz e nós que não somos meuicos é que 
o temos de dizer. 

O Sn. LAFAYETTE (ministro da justica) :-Mas o 
ministro tambem não é medico e nada sabe a este 
respeito. 

O Sn. HoRTA DE ARAUJO:....:... Mas tem de dar o seu 
voto como deputado. 

Espero que os nobres deputados, prestando a de
vida attenção aos papeis que acompanham o pro
jecto, procederão como lhes dictal" sua conscien
cia; quanto a mim, voto contra o projecto. 

Posto a votos é approvado o projccto para passar 
á 3 _" discussão. 

NA YEGAÇÃO A Y APOR ENTRE O BRAZIL E OS ESTADOS-
• UNIDOS. 

Enira em 3." discussão o projecto, n. 5, de i8iS 
que concede á casa commercial de John Roach & 
Sou, deNew-York, a subvenção annual de 200:000r$ 
para o estabelecimento de uma linha de paquetes 
entre os portos do Brazil e New-Yor:K. 

O Sr. Tavares Belfort :-0 facto, Sr. pre
sidente, de ter passado o projecto em questão, 
á segunda discussão e logo nella approvado, em 
acto immediato á primeira, não me permittiu, 
visto não ter á mão o contrato, de cuja approvação 
agora se trata, pois que eontava haver nesse dia iÓ 
a primeira discussão, offerecer ao projecto uma 
emenda, que tencionava com satisfação e .Por .dever 
apresentar e que ora apresento, confiado no espi
rito de justiça desta illustre assembléa. 

A emenda, que se acha firrp.ada por 52 Srs. de
putados, diz o seguinte: (U). c. 

Como vê V. Ex., propõe-se na emenda que 
seja comprehendido tambem nos portos de escala 
da linha, que vai ser subvencionada de paquetes 
americanos entre esta côrte e New-York, o porto da 
capital do Maranhão; e, como consequencia dessa 
inclusão, que se façam no contrato em discussão as 
alterações, que a emenda previne e estabelece. 

Não ha, Sr. presidente, pelo favoP- que se 
pretende óbter para a }lrovincia, que represento, 
augmento algum de d.espeza ;.no emtanto ha 
real e subida vantagem, quér para a mesma pro
víncia, quér para o paiz, quér mesmo para a pro
pria empreza contratante. 

Quanto á .esta lembro o seguinte : 
Pelos dados estatísticos officiaes se -evidencia 

que nas relações commerciaes da província do 
Maranhão com as nações estrangeiras, os Estados
Unidos vem logo após a Inglaterra e Portugal, 
paizes estes com que, como é sabido, temos desde 
muitos annos o habito de commerciar. 

Basta indicar entre outros muitos generos de 
ex orta ão.do· Maranhão ara os Estados-Unidos e 
de importação nessa província e generos dessa 
procedencia os dous seguintes, que por seus va
·Jore~ e grande ~onsumo bell!- denunciam a imP,_or-

< 

couros quanto á exportação e a farinha de trigo 
quanto a importação. 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 26/01/2015 14:30- PÃigina 8 de 26 

31.8 Sessão em 7 de Janeiro de 1879. 

· A exportação de cour:os ~brall%e não s§ os couros 
de producçào da provmc1a do Maranhao, como os 
para alli vindos do Piauhy, província esta essencial
mente cnadora de gado vaccum ; e bem a~sirn quér 
os outros productos, proprios do Maranhão, q:uér os 
do Piaully e do Ceará, do Acaracú par-a o norte, 
raz· · - • - o a 

companhia costeira maranhense, são todos, os que 
vão para os Estados-Unidos, exportados pelo Ma
ranhão. 

Cumpre ainda ponderar que do Pará e Pernam
buco importa o M:aranhão, vindos por cabotagem, 
productos dos Estados-Unidos; de sorte que, se a 
impor ação , · - ss c 1rec a 
no Maranhão, muito maior seria a cifra da impor
tação do5 productos americanos nessa província. 

Além de tudo isso, V .Ex. comprehende bem que 
de vantagens grandes e reaes não colherá a pro
víncia do Mat:~nhão, havendo entre ella e os Estados
Unidos relações commerciaes directas, e uma com-
mumcaçao rap1 a e promp a, qua a que se a por 
meio de barcos a vapor. 

Essas relações augmentarão consideravelmente; - ,.... . :-

Muitas pessoas, no Maranhão, que deseja·m de 
preferencia visitar. os Estados-Unillos, principal
mente para se informarem dos costumes e meios 
emprega os pe os americanos o norte para o 
desenvolvimento do séu commercio, l:woura e 
industria, terão assim occasião de realizar us seus 
desejos, lucrando muito a província do Maranhão 
com a instrucção pratica, que essas pessoas adqui
rirem em tal viagem. 

As machinas~ os utensis~ instrumentos de a ri-
cu tura, o erro, aço~ tu o em m que os 'sta os
Unidos exportam, póde chegar ao Maranhão com 
barato fret-e~ menor preço e rapidamente~ desde 
que os vapores ahi toquem na sua vinda para· cá. 

Dada essa communicaç:io entre os Estados-Unidos 
e o Maranhão, podem aqui ser ensaiados novos ge
neros de cultura outros desenvolvidos como o 
café e o caca o, fina mente, outros serão melho1· re
putados nas vendas, porque melhor será ex
portar o Maranhão o assucar de sua producção 
para os Estados-Unidos que para a Europa. 

A província do ~lnranhão offerece, Sr. presidente, 
felizmente para ellil~ porque garante-lhe futuro 

randiosu embora remoto e de resente o r m i ta~ 
causas eml.Jaraçado, quér quanto á industria ngri
cola, quér quanto á industria extractiva, quasi que 
inexplorada. !ampo vasto para especula~ões com
merciae,; e. explorações imlustriaes; e estou certo 
de que em communicac·iio directa com os E:'tados
Unidos, não sõ anfel'irli por essa circumstancia as 
possíveis vantagens da avançada civilisação do povo 
norte-americ~no, como os recursos naturaes 'e 
muitos de que ella dispõe serão facilmente conhe
cidos e apr~veitados, com g:rande utilid~de para e!la . ., 
desses recursos. 

A província do :Maranhão, Sr. presidente, que 
por muitos titulos tanto se recommenda, vive no 
emtanto abandonada dos poderes publicas. 

Se lá I1a banco de credito real, deve-se isso só e 
a . -~ 

á iniciativa particular; se lá ha muitas em prezas, 
companhias, bancos commerciaes, tudo é consti
tuído e fundado com capitaes nacionaes;até mesmo 
da província ; pedindo a verdade que solemnemente 
declare, já que o nobre m~nistro da fazenda, ar-

gumentando do particular ·para o geral, de alguns 
para todos, aqui disse não mais confiar na admi
nistr_aç:io, direcção e gestão de estabelecime11tos de 
credito real, bancos e emprezas no nosso paiz, 
que no Maranhão, como se póde verificar dos res
pectivos relatorjos de taes instituições e dados om-
· , a a r spe1 o marc a na me toror em, 

regularidade e segurança, gracas ao zelo e á probi
dade dos directores e gerentes"de taes emprezas ... 

O Sn. FABio:- Apoiado ; e os estabelecimentos de 
credito no Maranhão podem servir de motle!o. 

O Sn. TAvAREs BELFORT :-... os quaes, não só 

desempenho de suas funcções, como tendo, e para 
o que se dã~ ao tt"abalho de indagar e verificar, 
exacto conhecimento das pessoas com que con
tratam, quér pelo seu lado moral, quér pelas garan
tias que offerecem a solução real e completa das 
obrigações, que pretendem contrahir. 

a intervenção do governo nos .seus 

merecido a protecção do· governo ; até mesmo 
temos lutado aqui com difficuldades para a appr.o· 
vaçiio de estatutos ; certo, Sr. presidente nada ha 
no aran ao que sigm que avor ou protecção do 
goverD,o central. 

E, quando a agonisante agricultura de minha 
proviucia, actualmente a unica fonte de sua ri
que·za, não póde mais esperar protecção do go
verno, visto as terminantes e po.sitivas declarações 
do nobre ministro da fazenda a ui feitas de ue 
nao consen Ia em auxi 10s Irectos a agricultura e 
assim não tem a qnem recorrer senão aos bancos 
territorial e commerciaes, que lá existem e que 
não podem proporcionar-lhe os sufficientes re
cursos; convindo notar que o.s bancQs commer
ciaes, embora commerciaes, e descontando títulos 
commerciaes ermitte.m excellente rovidencia 
para protegerem a agricultura e evitarem crises 
commerciaes por falta de colheitas e recebimentos, 
que os devedores, sem excepção, reformem os 
titulos de divida apenas com a amortização de 
lO 0

/ 0 e o pagam.ento anticipado dos juros, que vai 
ve.ncer o titulo, e assim não só facilitam ao devedor 
o a(l"amento como conse(l"uem emb ;. 
mente g reembolso integral dos seus credites, 
certo não é muito o que agora se pede na emenda 
em questão. 

O SR. BuAUQUE DE MAcEno:-Quasi que acnbaram 
com o cabo ~elegraphico para o Mnranhão. 

O SR. TAVARES BELFORT:-Si o nol.lre ministro 
da fazenda declarou nqui francamente que, oppon
do-se o governo á actos directos de protecção á 
agricultura, todavia entendia ser do rigoroso dever 

('}' . . . 
industria, para . que ella viva commodamente e 
prospere, os meios indirectos; si entre estes meios 
citou S. Ex., e com toda a propriedade, os -de 
transporte, certo S. Ex., coherente, como costu
ma ser, com as suas idéas e proméssas, ha de apa
drinhar agora o pedido contido na emenda, que 

Ha muitos annos, Sr. pres.idente, que o com
mercio da provincia do !tlaranhão, por intermedio 
da illustre direetoria da sua associação da pra{'.a 
da capital, pede com instancia e reiteradamente o 
que agora se propõe na emenda; e realmente será 
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digno de serio reparo, é o é de amargo descon- ·ancoradouro com fundo de i5 a i7 metros para 
tentamento, que não convm renovar, si ainda navios de grande calado; finalmente que o canal, 
fôr agora indeferida essa t:ío justa pretenção. gue da barr<.~_ vai ao Boqueirão e passa encostado 

O estado do norte; em vista do flagello da secca, a ponta S da tlba do !liMo, tem um fundo de 40 a 
que quasi tem aniquilado essa grande parte do 50 metros_ e o outro canal, chamado d'Orá, que 
Im.perio, deve despertar por parte de todos os bra- passa ao NO da mesma ilha, tendo 4 a 5 milhas de 
zileiros, especialmente do governo, que se con- largura, tem de 36 a 40 metros de profundidade. 
fessa vivamente affiicto e tem razão de sobra para Ora já vê V_ Ex., Sr. presidente, quantos fun
isso, por um tão lastiniavel e duradouro a_conte- deadouros, mui proximos á capital do Mar:mhão, 
cimento, todos os cuidados, attenções, até mesmo em frente mesmo á esta, têm os paquetes ameri
a benevolencia. ~anos, caso não possam fundear no porto propria-

0 Maranhão tem soccorrido, quasi que com re- mente dito. · . · 
cursos propriós, a cêrca de 60.000 cearensei, que Caso funde em fóra do porto, a conducção de 
para abi têm emigrado; por lá ainda ha falta passageiros e transporte de mercadorias para 
de chuvas e, portanto, inc~rteza de colheita?; e bordo dos paquetes americanos se farão, como já ·· 
pois, visto que o commercio e as communicações ha, por lanchas a vapor e alvarengas ·por ellas 
promptas e directas proporcionam os productos, rebocadas. 
quando el1es são precisos, prevenindo a falta Accresce ainda que no caso de desarranjo 11as 
delles, ou minorando as desgraças que essa falta, machinas, de precisão de reparo, ou concerto 
quando é grande e demorada, acarreta, não convem nellas, ou no casco, tem o Maranhão grandes otfi
isolar o )iaranbão, onde ba hoje uma grande po- cinas com macllinas a vapor, as quaes acham-se 
pulação adventícia, não lhe dando mais um meio em estado de executarem com prompt'idão, aper
de communicação, com o sul e o estrangeiro. feiçoamento .e barateza qualquer obra nesse ge-

0 Sn. Lurz FILIPPE :-E os vapores americanos nero. 
podem entrar no porto do Maranhão? Por outro lado, Sr. presidente, o porto do :Ma-

o. SR. TAVARES BELFORT :-Sei, sr. presidente, ranhão é uma doca natural; e assim, si os va
que se póde allegar, é verdade que calculadamente, P.Ores precisarem raspar o fundo e pintar, o que 
coino resistencia de interesse mal entendidamente torna-se necessario para que a viagem seja mais 
supposto contrariado, para 0 fim de frustrar-se 0 rapida, o que traz uma grande economia de com
favor, que espero merecer'para a província que bustivel, podem com prompt1dão e barateza rece-

d d ber no porto do Maranhão taes beneficios. 
represento, que . o porto a capital 0 Maranhão O que se propõe na emenda, não envolve, como já 
não permitte que os vapores de grande calado disse, onus al:gum por accrescimo de dtspeza pu
possam ahi entrar e sahir livremente, com qual- blica e apenas resume-se, vistu os paquetes ameri
quer maré. . · canos terem de percot:rer para chegarem ao seu 

Para responder a esse pretendido embaraço, destino toda a costa do Maranhão, eui um simples 
basta~ me recorrer a um imp<Jrtantissimo trabalho, desvio pnra ire:n ao porto do Maranhão e assim na 
publicado com o concurso do governo e appro- d" d d 

· vado pelos mais habilitados juizes, relativo á costa perda de um Ia, mas per a compensada por gran es 
do norte do Imperio, do Sr. Felippe Francisco va~a~~~\lassagens, estou certo, muito ganhará a 
Pereira, distincto· pratico.·· em preza; porquanto nos vapores brazileiros, unico 

O SR. ·PO.MPEu:- Apóiado. meio de communi~ação com o · norte prompto e 
O Sn. TAVARES BELFORT :- ... que tem 40.annos certo, ús vezes é insupportavel e até mesmo arris-

de effectivo e habitual exercicio de sua profissão. cado viajar, como acontece, por exemplo, agora, 
O Sl·. Felippe Pereira, no seu interessante e vir i. que na ida vão o:; vapores para o norte cheios de 

dica Rote.h·o, diz, é certo, que 0 canal do porto do retirantes e na volta trazem para o sul grande 
Maranhão é muito estreito; mas, por outro lado, IJ.umero de escravos. 
assevera que as aguas elevam -se nesse porto e Cumpre ponderar Iainda, Sr. presidente, que o 
nas suas immediaçõcs da ba-ixa-mar ao preamar 21 unico meio de communicação reguiar, que ha 
pés nas aguas de lua do equinoxio, i8 pés nas ue entre esta côrte c o Maranhão, é pela companhia 
lua nova ou cheia e.~~ pésnas de quarto: 0 porto brazileira de paquetes n vapor; ora, os vnpore's 
.do Maranhão, como tem sido verifil~ado por todos desta companhia -são empregudos em conduzir 
os estudos sobre elle feitos, é um dos de maiores generos remeLtidos pelo governo, e em transportar 
marés do mundo; em preamar de aguas vivas do tropa e retirantes e são demorados nos portos, quér 
.equinoxio, ou mesmo de aguas ordinariag, podem para o embarque ou desembarque do que· levam, 
nelle entrar e d,.abi sahir os navios de maior cal- quér mesmo por ordem dos presidentes; e assim 
lado até hoje construidos. o commcrcio do Maranhão, si não .tiver a commu-

nicação certa com o sul pelõs paquetes americanos, 
Si mesmo, Sr. presidente, os paquetes americanos continuará a soffrer com 0 retardamento das malas, 

não puderem entrar e sahir no porto do Maranhão quér do sul, quer mesmo da Europa por inter
e nem fundear no ancoradouro chairuldo de rran- medio de Pernambuco. 
quia, o inesmo Sr. Felippe Pereira ainda nos diz que 
logo que se sahe fóra do banco da Ponta d' Areia e Mesmo a admJnistração publica central muito 
se cahe na bahia de S. Marcos a sonda vai progres- lucrará, tendo um meio, que não póde ser retar
·sivamente au~mentando de 20 pés para cima ; qne dado, de se pôr em contacto regular com uma pro-

- ---- - --..,p[>'<o...-r 3 na rr Ira, proXl a ao · · · , mo a do Maranhão. ~ 
logar chamado Aruçagy a distancia de tres milhas, Repito : confiado no espírito de justiça e patrio-
marcando o pbarolet'e, ou o morro de S. Marcos tismo desta illustre assembléa e no· zelo, que deve . 

_ ____ _ -:aii.Co~SU-J~-V,---etiCOIUI~:e-ttm-11ll~awWI"aw:mi'().(;QUil-f-Wl"'-9-"Sr<lVerno na adopvão de medidas .de real u\i 
o fundo de 17 metros, sonda lama; que entre a lidade publica, mórmente quando ellas não vêm 
ilha do Garapirá e a ponta do Itaqui ha um bom augmentar a despeza publica, espero que a emenda, 
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qÚ.é offereço e que jú está apoiada na fórma do 
regimento pelo grande numero de seus signata
rios, seja approvada. 

VozEs :-~fuito bem. 
Vm á mesa, é apoiada e posta conjunctamente . ... ... :- . 

Emenda ao p1·ojecto, n. i>, de 1878. 

Fidelis Botelho_- Felicio dos Santos_- Gonçalo 
Bulcão.-Antonio de Siqueira,-fosé Caetano.-Zama 
-Ped1·o Luiz.-A1·agão e 1lfelto.-Luiz Filippe.
Silveira de Souza.-Franklz-n Do1·ia.-Ilde{fJnso de 
Aráujo.- Tavaris_- Espe1·idiào.- Ptisco Pw·aizo. 
-Fran§lL Carvallw_---Freitas Coutinho.-Diana.-:-

2.a PARTE DA ORDEM DO DIA. 

O Sn. PnESIDEZ~"TE:- Tendo-se esg-otado a hora 
destinada tt :1.. a parte da ordem do dia' passa- se 
• • a 

O Sn. FELICIO nos SA'-'iTOs (pela ordem):-Sr. pre-
'sidente, não ha;-endo ninguem com a palavr_a solJ_re 
o projecto que ha _pouco a_cabou-sc de chsc.uti,F, 
parece-me que V. Ex. podena fazel-o votar !H nao 
houver mais quem queira fallar sobre ellc, antes 
de passar á 2. a parte da ordem do dia. 

H. PRESIDENTE:-~ tten en O ao pc I O O 
nobrt! deputado e não havel1Llo quem peça a 
llalavra é cncemtda a discussão, e Y~li~ lêr-se o llro-
jecto pàra se votar. -

O Sn. L 0 SECHETAnro lê o projeeto. 
O Sn. PRESIDENTE :-Os Sr.;. deputados que 

appro\'am o projecto queii'3Ill levantar-se. 

O Sr. Bezerra Ca,•aleante (pela ol·dem):-
; .. ... .. • .~ ~oo) n 

parte da ordem do dia, e declàrando ~gora que 
se vai votar .. -

O Sn. PuESIDEXTE:-V. Ex- não ouviu a recla
mação dO\ nolJi·c deputado por .Minas '! 

·o Sn_ )~EZEHRA CAVALCANTE :-Eu ouvi ; mas 
nestas bancadas não foi ouvida ; e ouco agora 
vanos rs. eputa os perguntarem so -re que se 
vai votm·? 

0 SR- PRESIDE:'<.'TE:-É O projeeto n_ 5, de 1878. 
O Srt. ll~<:zEnRA C.-WALCANTE:-Como informação á 

casa, 11ara que cada um saiba rcgulm· o seu voto 

é que tomei a -liberdade de fazer esta ligei1·a ob
servação, que\~- Ex. me relevar:.í. 

Procede-se á votat,:.ão do prvjecto, que é ap
provado c remettido á commissão de redacçiio. 

O Sn_ Pm:siDEXTE diz que os Srs_ Joaquim Nalmco 
Nascimento Portella e Soares Brandiio têm ingresso 
no recinto vara di:;cutircm a sua elci~.ão. 

O Sr- Nascilnento Portella (pela m·dem): ... . ... ,. 

·.segunda parte.: • E ca;o 1~ão sejà ap{lt;ovado e~te 
requerimento seJa reconhecido em Llec1mo terceiro 
Jorrar deput:ldo pela provincia de Pern::uniJuco o 
D1~ Manoel do Nascimento Machado Portella, e não, 
como propõe a commissão, o Dr. Joaquim Aurelio 
Nabuc~ de Araujo. • . . . . _ 

' ' O Sn. PnESIDE:STE:-Pelo regimento os pareceres 
de com missão têm uma só discussão, e cada Sr. de· 
putado póde fallar duas vezes. . _ 

Devo tambem informar que o regimento pre
screve o maximo de duas horas para cada depu
tado falia r . 

O Sn. NAsciME:STO PotmÚ.LA :-Bem. Peço a pa
ltlvra S!)bre o parecer. 

O Sn. PnES!DE:STE :-Tem a palavra o Sr.· Por
. tella. 

O Sr. Naseime~to Porte~la : -Sr. pre-

;liplom; que me lili conferido: no desemp~nho 
dessa missão auxiliarei a aug-usta camara dos Sr~. 
deputndos a njuizar das eleic~ões dn província de 
Pernmnlmeo. IHI parte atliadn, ·c a verificar os po
deres tio:; tlo.us dcput~ulos fJUt~ completam a repre-
sentnção da mesma província. . . 

Procm·arl'i ser calmo; c o lllai=" resmnulo que 
possi\-el fôr, g·unrtl:mdo :ío mt•smo tempo Ilm·n com 
t'Sta :mgusta camara ~ pnra_eom cada. nm tle seus 

p ~ •• ~. 

No exercieio da alta aÚribuição da verilicaç~o 
dos 11otleres de seus 1~1embros, ~ ca!1wra ~e consti
tue em verdadeiro tribunal de JUStiça. Nl~ste mo- · 
menLo, pois, não diviso adversari9s, nws V_l'jo ~pe: 
nas juizes. Pmtanto, para que me façamjnstu;a_e 
que lhes dirijo a llalavra_ Si eu t!ei_nonstr:n· o di-. .. .. ·... "\ ' .. 

creio, senhores, qnc)ámais_:;eráapprovado o pare~er 
em uwa de suas conclusoes, e qu~, ~o contrario! 
quando não seja aceito _o meu reqner•mento, sc:_ra 
approvatla a ultima conclusão Lla emend~ llOl" mim 
otierecida. 
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E esta minha crença mais se corrobora conside· 
rando que este aclo de justiça consulta vossa pro
pria convenicncia. 

· De feito, no systema que nos rege, a represen
tação das minorias tem a mais alta importancia; 
interessa duplamente ao paiz e ao partido, que go
verna ; a opinião é que constitue a força do go
VIilrno e a opinião se fórma pela discussão ; e esta, 
para ser proficua nas camaras legislativas, depende 
da representação da opposição, elemento de vitl:~. de 
laes instituições. 

Certamente, si o meu direito já tivesse sido re
conhecido antes da solemne sessão do dia 20, em 
que o illustre Sr. presidente do conselho, obdecen
do ás praticas parlamentares, aqui compareceu ex
pondo as condições da organização do actual gabi
nete, eu teria correspondido ao meu dever de op
posicionista, e não succederia que em seguida á sua 
exposição, reinasse apenas silencio; não succede
ria, talvez, que esse silencio fosse afinal interrom
pido pelo illustre Sr. ministro da fazenda, seguin
do-se-lhe discussão que sem duvida não podia 
ter-vos sido agradavel. . 

Não venho, pois, senhores, como hospede impo1·· 
tuno que bate {om de horas em casa desconhecida. Si 
como tal.podesseis considerar-me, não me restaria 
mais que desanimar e recuar ante a inissão que me 
cabe neste momento. 

Si é possível dizer que em sessão ordinaria é 
licito a cada um votar po1· conta de seu dono, com 
razão se deve esperar que, constituída em tribunal 
.para verificar os poderes de seus membros, a ca
mara julgue por conta de seu dono, que é a jus
tica, que é o direito. . ·, 

"E, certo de que, na verificação dos poderes que 
me foram conferidos, não póde nem deve dominar 
outro pensamento, confio na decisão desta augusta 
camara. 

Si a respeito de outras deliberações é admissivel 
dizer-se que uma votação contraria ao pensamento 
do governo importa opposição, na. verificação dos 
poderes de seus membros a camara nada tem que 
ver com o pensamento ministerial. 

Nestas condições, pois, senhores, eu passo a tra- · 
tar do parecer em discussão. 

Depois da decisão proferida na sessão de 13 do 
mez passado, approvando al(~m de 19 collcgios li
rJilidos, o contestado de Itambé e pat·te dos de Flo
resta,Bezerros,Goyanna eEscaua, a illustre Ln com
missão de inquerito c'lnfeccionou o presente pare
cer, referindo-se apenas a tres collegios:-Victo1'ia, 
Goyaima e Escada, dos dons ultimos dos quaes, em 
parte, já havia tratado no primeiro parecer ap}ll'O· 

· vado; e, deixou de emittir juizo sobre 12 colle
gios. E assim, sommando os votos dos collegios já 
apprevados com os destes tres collegios ~hegou á 
conclusão de me excluir da representação da .pro-
víncia. . 

Não foi justa acommissão. 
Diz a illustre commissão que a respeito dos :1.2 

collegios n~o cmitte parecer_por9ue ag~ard~ !n!or
mações; entretanto até hoJe amda · ntlo. sohcttou 
uma só informação. E si é certo que a ea:posif~o 
por mim sujeita á apreciação da illustre commissão 
nao 01 con es a por nen u os m er ssa os, e 
nem aos documentos, que a instruíram, foram op
postos outros,!locumentos, ~ar~cia ~aturai e e:a ~e 

solicitado informa~,ão alguma, désse parecer sobre 
todos os collegios ainda não approvados e não se li-• 

milasse, como se limitou, a emittir juizo sómcnte 
sobre tres collegios, ou antes sobre um, o da Victo
ria, porque dos dons já havia em parte tratado no 
primeiro parecer. . 

Bastaria só esta consideração para mostrar a in
justiça da illustre conunissão, que assim procurou 
evitar que a camara conheça das eleições de todos 
os collegios da província de Pernambuco. 

Na apreciação desses tres collegios, unicos de que 
trata a commissão, a sua injustiça é manifesta, 
considerando válidas as respectivas eleições Iibe· 
raes, e nullas as conservadoras. • 

Demonstrando, como espero fazer, que são nullas 
as eleições liberaes- e válidas as conservadoras 
destes tres collegios, creio que térei justificado ore
querimento que fiz para que o parecer seja devol
vido á commissão, afim de que esta, tomando co
nhecimento dos demais collegios, apresente o resul
tado final do seu trabalho e possa a camara proferir 
a sua decisão. 

Pois, quando ha :1.2 collegiós a examinar, e a vo
tação delles um da á dos tres, de que o parecer uni
camente se occupa, póde dar um resultado diverso 
daquelle que a commissão propõe, conforme sejam 
apurados os collegios conservadores ou os liberaes, 
posso eu deixar de reclamar contra a injustiça que 
3Ssim é commettida para commigo? A injustiça é 
tanto mais manifesta quanto é certo que esses tres 
~ollegios, que o parecer considera válidos, são evi
:leritement~ nullos. A demonstração é facil. 

O i. o desses collegios é o da Victoria. Diz a com
missão (lendo): 

« Das .duas eleições da pm·ochia de Santo Antão 
da Victoria, acommissão julgá no caso de ser ap
provada a que foi feita na igreja matriz, sob a pre
sidencia do Dr. Pedro da Cunha Beltrão, sendo ob
serndas todas as formalidades Iegaes ; e que é ma
nifestamente nullaa clandestina duplicata, em que 
figura como presidente o cidadão Manoel Caval
cante de Albuquerque, e que ~e diz fer começado no 
dia 6 de Agosto na capella do engenho Campo Alegre, 
onde não existe capella alguma, como se eYidencia. 
dos documentos presentes á conunissão, não cons
tando si foi concluída ahi ou em outra parte, por
que as actas datadas de 7, 8, 9 e lO de Agosto não 
fazem mençãJ do logar em que foram lavradas. 

« Além disto. a chamada dos votantes nesta du
plicnta, segundo declaração dos suppostos mesarios, 
foi feita por uma lista fornecida pelo juiz de direito, 
o que a lei não autoriza; e a acta da formação da 
mesa contém taes e tão grosseiras contradkoões que 
niio pód~ ser considerada um _d~cu~n~nto scr~o:. » • 

Exammemos, senhores, SI e val1da a el~tçao h
IJeral e nulla a conservadora dessa freguezra, como 
propõe o parecer. E' materià de prova, e eu chamo a 
attenção daquelles que têm de julgar-me para o 
g.ue,na minha exposição, que ~e ac~a impressa, disse 
a pag. 4, 2." c~l1,!mna: Al~1 esta. eXJ!OS!O ~ q.u~ 
occorreu na eletrAlO pnmarta; ah1 estao mdtcauu:; 
os documintos co.mprobatorios da minha allegação. 
E' a 5. a serie referente a pag-. 22, onde estão os 
docwnentos, e a pag. 7l ondeha tambcm docu
mento rclatiYo ú mesma eleiçllo. 

A eleição conservadora da freguezia da Victoria 
e va i 1 ã ~ , i s 
pela illÍlstre commissão. A mesa foi organizada pelo 
1.,0 juiz de paz, ~om c!escido nun~ero !fe. eleitores 

~ . ~ 

na igreja matriz; mas ahi est:í. nos documentos 
. fornecidos a prova :le que, desde a vespera do dia 
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2. isto é. desde o d.ia 1. o, n igreja matriz, bem eomo as demais igrejas da cidade da Victoria, e até a pro
pria casa da c:~mara. est:wa:n c0rc~H.l<ls pl'la fort;n 
pulJlica. 

U:!ltA. voz :-Contra isto prote.slo. 
OuTRA voz:- et e provara contrario. 
O Sn. NAsca!ENTO PoRTELLA :-Ahi está, senhores, 

o protesto que o juiz de.paz e os eleitores interpUZt!
ram desde que, chegando á porta da igreja matriz, 
n~o _lhes foi p~rmittido o ingres~o, porque a força 
publica, que alu estava, Ih'o prolubm. · . ~ ~ "), . . . . .. ' .. ... 

e constituir mesa na casa da camara. 
O Sn. LUiz FILIPPE :-O que a força prohibiu foi 

que entrassem armados. 
O Sn. NASCIMENTO PoRTELLA :-Ahi está o officio 

dirigido pelo juiz de paz ao juiz de direito ela co
marca, ~ommunicando-lhe a reso~ução to1~1ada. 

camara por estar cercado o respectivo paço, foi ahi 
organizada a mesa_ No dia 5, em que a mesa devia 
come ar o processo eleitoral pela ch3mada dos .vo-
t:mtes. e 01 e a o rtga a a uucewnar na mesma 
casa, ó subdelegado ahi entrou com a força publica, 
destruiu alguns papeis eleitoraes, destruiu moveis, 

.. ' ,.. . . .. . . .. 
o . • . • . 

protesto contra este attentado, dando de tudo com
municação ao juiz de direito bem como affixando o 
edital de convo·cação para reunir-se e continuar o 
processo eleitoral na capella do engenho de Campo-
Alegre. · 

Né! mesmo dia 5 e ~m seguida squelle attentado o . ' 
li c ia. Foi arrombada a porta e invadida a casa, e 
tudo com o fim de se apoderarem da lista da cha
mada, para dillicultarem a mesa no exercicio das 
suas attribuições. · . · 

Si estes- factos estão provados com documentos 
iri'~C!lsaveis, póde-se com raz.ão considerar nulla a 

effectuados n3 capella do engenho Campo-Alegre? 
Não, senhores; ahi está a acta da camara muni

cipal, lavrada no dia 2, da qual consta não ter po
dido fazer em seu paço a sessão desse dia por estar 
elle cercaâ.o pela força publica, sendo assim forçada 
a -t~ansferil-a pa_ra a. casa de s~u presidente. Ahi 

e ~ ,~:sl. 

vaudo a violencia commettida, e ahi est:io o Óflicio 
do presidente da mesa ao juiz de direito e a res
posta deste sobre. o cêrco e arrombamento da porta 
da c::sa de sua residcncia, e tambem a represen
tação que elle diri~iu :10 governo imperial. A trans
ferencia. dos trabalhos para a .::apella do engenho 
Campo-Alegre não produzeffeito contra. a validade 
da eleição, porque foi devida a caso de força maior 
previsto na lei. -

I 
te-ndifla: eleição (meuciona os nomes. de alguns ad· 
versanos, e entre elles o do presidente da mesa, o 
do coronel Ferrn), e que elle, considerando illegal 
aquelle p1·ocedimento, tinha nw.ndado i1wtilisa1· as 
actas da o1·ganiza{:ão da mesa e :l. o dia de trabalho. 
Não ha o a - · . -
empregada, do que o proprio officio do subdele
gado, dirig·ido á mesa illegal constitui da na matriz. 
E' a confissão de que em casa fronteira á matriz 
(aquella para onde a camara transferira as suas 
sessões por estar cercado o seu paço) estava func
cion::mdo a m~~:s leg:1h?lente co~stituida; é a proya 

metteu e que julgou-se com o poder de considerar 
illegal o procedimento da mesa e de apprehender:... 
lhe papeis, e inutilisar-lhe trabalho eleitoral ! 

Póde, portanto, haver duvida sobre a existencia 
do caso de força maior, que impediu a mesa 
legalme~te constituída de f!lnccionar não só 

~aes, como confessa em' seu officio? Pó de haver 
prova de violencia mais positiva do que esta, mais 
capaz de constituir a excepção da _lei-:- força maio?" 
-que autorisa a mesa a funccionar em logar di f
ferente? 
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votuva na matriz e na casa. Nestas condições se 
póde chamar clandestina a eleição? Póde ser assim 
eonsiderarla quando n mesa que presidia a essa 
eleição achava-se no diu 5 em logar publico? 

O officio do subdelegado ê proYa cabal de que a 
mesa, que funccionava na casa fronteira á matriz, 
.conscia de seu direito. estava ext>rcendo umu attri
buiçiio conferidu pehdei em toda :1 S\l:l plenitude. 

A provn de que não é clandestilw está nu propria 
acta da nu !la eleição liberal. Constn da acta do dia 
G á fl. 5 que um cidadão liberal peuiu, que se men
cionasse ne.lla-Ttaver o pe1·iodico Idéa Consel"'!.'adom 
noticiado que uma mesa parocltial {unccionava na 
Ca$a fronteira á nULtriz, 1UL occasião em que foi clla 
sitiada. e varejada pela policia-: são palavras da acta 
liberal. Pois bem, si no dia G ha um::t d~cl:mrçiio 
4estas perante~ mesa illcgal e feita por um cidadão 
liberal,_ a respeito do que publicarn o jornal, orgão 
conservad~r d~ localidade, eu creio que não ha 
pr?v~ mms endente de quo clandestiuidnde não 
ex1stm e de que, ao contrario, houve toda a publici
dade, não havendo nada mais publico do que o crue 
se manifesta pela imprensa. · -

E a mesa funccion:mdo em casa fronteira ·á ma
triz, casa que se tem constituido paço municipal. 

· E' a mesaahi funccionando tendo atllxado edital e 
eommunicado a sua rcsoluçiio ao juiz de direito da 
.comarca e recebido delle officio em resposta. E' 
mais que tudo o orgão do partido a que pertence 
essa mesa annuncbndo em seu jornal que ella es
tava áhi funccionando. 

O Sn. CosTA ~IBEIRO :-Este ~rgumento de pouco · 
v.ule, porque os JOrn::tes do partido conservador an
nunciaram eleições que não se realizaram. 

O Su. NASCI:.\IENTO PORTELLA :-Para que o nobre 
deputado me ha de interromper"! ... 

O Sn. Cosu RmEmo:-Porque vejo que V. Ex. 
traz um argumento que não procede. 

O Sn. NAsCDIENTO PoRTELLA:- Ainda quando 
fos~e exacto o que diz oúobre deputado, não po
derw. S. Ex. tirar semelhante conclusão. Pois 
quando em alguma localidade se pretende fazer 
m~a ~leiç;o clandestina, annuncia-so por um jornal 
e md1cando-se o Jogar em que esta eleição se está 
fu~M? · . 
. q SR. Cos:r,: B.m~mo :-Isto convem para tirat· o 

VICIO da ele1çao, s1 puder. · 
mr ~R. DEPL""':ADO :-E foi fe.it~ d·epois. 0 or~ão 

do pa:.:_tldo publicou· como ele1çoes feitas mmtas 
que nao appareceram. como a da Luz que nunca 
veio á luz. · 

O Sn. NASCI11IENTO PORTELLA :-Os nobres depu-
tados me desculpem... , _ 

O SR. CosTA RIBEIRO :-Eu é que peço a V. Ex. 
que me desculpe os apartes; mas.não darei mais. 

O Sn. NAscr.MENTO PoRTELLA:- .... si me queixo 
de suas interrupções e peço-lhes sua benevolencia. 
Os nobres deputa!! os são muitos e além disto dis

- põem de recursos intellectuacs superiores aos 
meus. (Não apoiados.) 

O Sn. JosE MAR-I.A."'NO :-Não apoiado; lastimo não 
s nes es ancus. mas nao com sacrl-

1icio de um diploma liberal. · 
O Sn. NASCIMENTO PonrELLA:-.-\gradeço cor-

- - - - -----..Qruialmente a boa vontade do nobr • . 
O Sn. Luiz FrLIPPE :-Todos reconhecem o seu 

talento e patriotismo. 

O Sn. NASCmENTO PoRTELLA :-l\luito obrigado; 
é mais uma prova da bondade de V. Ex., augmen
tando a minha gratidão. 

l\fas, Sr. presidente, como dizia, a prova de que 
não houYe clandestinidade está no facto constante 

·da acta liberal, de haver um cidadão pertencente 
ao partido liberal, comparecido perante a mesa H
legalmente constituída, funccionando na matriz no 
dia 6, c pedido que .na acta desse dia se meneio-

. nasse haver o jornal, orgão do partido conserva
dor, noticiado crue em casa fronteira á matriz ~e 
estava Iirocedendo á eleição, quando não bastasse. 
o facto do. subdelegado ter-se dirigido a esta casa, 
havei-a cercado,invadido,apprehendido einutilisado 
papeis eleitoraes. Tudo isto repelle á idéa de clan
destinidade e mostra com evidencia que não se 
trata de uma eleici:io clandestina. mas de uma elei
ção a que se procedeu nos termós da lei e perante 
mesa legalmente constiluida,que soube cumprir os 
seus deveres. e manter-se na altura de sua missão. 
. Posso cu, senhores, ap1·esentar prova mais evi
dente'? Não. Um sü dos fundamentos com que a 
illustre commiss~o procurou imp:ugnar esla eleição, 
não deixarei sem cabal refutacão. · 

Diz o parecer: • .... na êapella do engenho. 
Campo Alegre, onde não existe capella alguma. 
como se evide~lCÍ:\ dos documentos presentes á com: 
miss:to, nilo constando si foi concluída ahi ou em 
outra parte, vorque as actas datadas de 7, 8 e 9 
de Agosto niio fazem menção dologar em que foram 
lavradas. • 

Ha nestas palavras duplo e .manifesto engano. 
De feito, as actns dos dins 7, 8 e 9, não dizem

na capella do engenho Campo Alegre; mas todas 
:::.s outras actas, .inclusive as· dos dias 9, :1.0 e li. 
são expressas em declarar:-no logar do costume, 
capella do engenho Campo Alegre-: esta expres
são- loga1· do costume-está mostrando que as 
actas dos dias 7, 8 e 9. foram lavmdas no mesmo 
Jogar das outras. · · 

E si a nobre com missão duvida, posso lôr a acta; 
não quero fatigar a attenção daquelles que me 
ouv·em ; mas disse aqui uma vez que perante esta 
augusta camara não allegaria facto algum que não 
podesse provar. Si por. ventura fõr contestado. jul
gar-me-hei obrigado a fazer a prova, lendo as :ictas . 

Senhores, comparecendo sempre :is sessu~s da 
nohrc commissão nunca vi que perante ella fosse 
exliibido documento algum relativo ás eleiçues da 
província de Pernambuco, que não aquelles que 
submetti. á sua apreciação. Est{, prc:>ente o digno· 
presidente da commisssão : em uma das sessões 
tive oceasião de ouvir a S. Ex., respondendo á per
. ~unta minha, que á commissiio não foi presente 
oocumento algum. Houve, portanto, engano na 
redaccão do parecer. Si por ventura á eommissão 
houvêssc sido apresentado alg-um documento no 
sentido de contestar a existencia da capella .do 

· engenho Campo-Alegre, eu teria exhibido docu
mento em contrario. 

O ultimo fundamento do parecer contra a va
lidade dessa eleiç.iio consiste em que a clULmada dos 
v~tantcs_, se_gundo a declaraf.ão dos s.uppostos. 11~esa-

direito, o que tt lei não auto1·tza. 
Senhores, consta effe.c.th•:unente da acla que a 

chamada f<li feita em vist c . . rr 
fornecida llelo juiz de direito. Mas, eu fallo pe

. rante aquelles que . conhecem a lei : não diz a 
lei que quér da lista geral, quér da especial, quér 
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da lista supplementa.r, quando se procede :.í quali- 1! ficação, não os recolheu :.í cnmara para serem 
tlca~iio, se remetta copia ao juiz de direito"! Si a entregues ao primeiro juiz de paz_ 
conimissfto o contesta, recorrerei á lei para mos- 1 Foi, portanto, organizada a mesa pelo primeir() 
trar em vista della a verdade do que acabo de juiz de paz no dia 2 de Agosto sem o livro da qua
dizer. . jlificação para a chamada. Nestas circumstancias a 

E, si o juiz de direito tinha uma lista, a circum- r m~s~ obtev~ ~ fez a chamada pela lista que tinha 
stancia de tel-a fornecido á mesa e sido a chama- o JUIZ de direito da COJ.l!.a~ca. . . _ 
da feita por ella, importa a nullidade da eleição"! . Pelo faeto de ter O-Ju~z .de dirett~ forn~~Ido 
Pt.de esta. camara aceitar semelhante principio? a mesa, legal_mente constltmda? o meH? legltil;llO 
~- 1 · - f 1 • d . f 

1 
. para prosegUir no trabalho eleitoral, pode ser m-

de- ~~lh3ad~1 ~il~lei~toU~la q~~I~e p~roe:~dD-1~0~1~~~; cre~ado ? . - . . :-
lista fornecida pelo juiz de direito da comarca. Diz a con~miSSllO (let. • A ac!a da forma9<~o_ da 

. _ . ·. mesa contem taes e tao grosseiras contradiCçoes, 
U::.l Sn. DEPUTADO:-A le1 na o autonza Isto. • que não póde ser considerada um documento 
Ot:TRO Sn. DEPUTADo:-Juizes de direito cabalis- • serio. • 

tas e chefes de partido. · Senhores, eu desejara ou vir o digno relator da 
O Sn. NAscnm:s-TO PoRTELLA:-Perdoe-me o nobre commissão, a quem não vejo presente; quizera,. ao 

dep11tado, fallo felizmente perante a deputação ba-~menos que S. Ex. me mostrasse uma só- contra
hiana; os dignos deputados conhecem bem o hon- dicção que, porventura, tenha descoberto na acta 
rado magistrado juiz de direito da comarca da da organização da mesa des;a eleição; quizera que 
Yictoria, o Dr. João Bernardo de Magalhães. S. ~x. me indicasse essa contradicção para eu ~e.s-

0 Sn. JosE: MARuxxo:-Veem-se tran;;formações t~ml-a de pro~pt~; porq~e na a~ta d3; organ.Iza
adn~irav~is; pódo ter sido muito bom juiz na Ballia, çao da mesa esta o 1 ela~adg:s as 9ccrm ~encws havida~ 
porem foi mandado de encommenda para Pernam- de.sde a vespera do d1.a '"'? a .1m asao da força pu 
buco ' ' bhca, o cerco da matriz, IgreJas e paço da camara 

· · municipal, privando ao juiz de paz e eleitores de· 
O Sn. NASCIMEXTO PonTELLA:-Para que o nobre organizar a mesa; tudo isto refere a acta, bem como 

deputado se precipita em uma apreciação destas "! a transferenCia da camara para a casa do respectivo 
Para que ha de avançar uma proposição que não presidente, a organização da mesa nessa casa, o 
está de accôrdo com o espirito de justiça que lhe procedimento do subdelegado cercando essa casa, e 
reconheço? E, senhores, tão injusta reconheço essa a do presidente da mesa, e o offi.cio ao juiz· de di-
proposição que, si S. "Ex. me der licença, eu riscarei reito, o edital affixado. . . . 
uo meu discurso 0 seu aparte. Ulll Sn. DEPUTADO :-Tudo isto foi escripto no Re-

0 Sn. Lmz FrLIPPE:-Mas fique o meu; elle é par- ci!'e, na Propagadom. · 
tidario, reconhecidamente partidario. 

· O Sn:. NAscrME:NTO PonTELLA :-0 nobre deputado 
O Sn. NAsCDIE:."iTO PonTELLA:-Ainda mesmo que ha de permittir-me que eu lhe diga que cumpre-lhe 

seja um magistrado partidario, não sei que haja no provar 0 que acaba de avançai·. 
fornecimento de um.a lista motivo para increpação 
ao digno jniz de direito. O lllESl\10 Sn. DEPUTADO :-Hei de provar. 
· Mas quer a augusta camarasaber o motiro por- O Sn. &scnrEl'iTO PoRTELLA:- Prove, porque n 
que a mesa legalmente constituida n5o teve outra que eu digo }lrovo. · 
lista para fazer a chamada? Vai ver. - O Sn. SEGIS::.IUNDO :-Não prova o empreg-o· da for-

A presidencia da provincin por offi.cio de 30 de ça. Desafio-o a provar que as igrejas de· Santo 
Julho ordenou á camara municipal que entregasse Antão foram cercadas desde a vespera da eleição 
~~o juiz municipal. .. (para o Sr. L1tiz Filippe) Este pela força (publica, e eu desde já me compro-
serli p::1rtidario ou não ? · metto a demonstrar o contrario. 

O Sn. JosÉ ~!AIUA.xxo:-Não são partidarios; negam O Sn. NASCiliiENTO PoRTELLA :-Sr. presidente, 
até papel e tinta, como se negou na camara muni- quando já tem sido- por mim feita a prova do em
cipa! do Recifé, nos tempos memoraveis do partido prego da força publica , ainda o nobre deputado 
conservador, a um juiz substituto que ia fazer a quer contestai-o ? · -
qualificação, só porque era liberal. · O Sn. SEGis::.ruxDo :-Contesto, e comprometto-

0 Sn. NAscmENTo PoRTELLA :-Peço aos meus me a provai-o. . 
~~dversari(ls, que, como disse, têm tanta vantagem O sn. NASCilllEXTO PoRTELLA :-Não posso repetir 
sobre mim ... - a demonstração que tenho feito: ella constará do 

O Sn. JosÉMAniANxo:-Si a tivesse, não abusaria. meu discurso ..• 
(Ha out1·os apa1·tes.) _ _ (Ha divm·sos apartes.) 

O Sn. NAscmENTO Po!\TELLA :-Como. ia eu di- \ sr. presidente, os apartes dos nobres deputados, 
z~ndo, senhores_, d~us d1as ant_es da eletçao o. ~re- têm-me interrompido constantemente. Dizia. eu 
si dente da provmCI~ ?rdeno? fi camara mumc1p~l que quizera que 0 digno relator da commissão es
que .~~tre~asse .a~ JUIZ mumc1pal todos os. papeis tive~se _presente para~~ indicar uma só das con-

parte da. camará, em acceder a esta pretenç~o do · - d · · 1 - • gamzaçao a mesa ... 
JUIZ mumc1pa , nao teve sinão que cumprir a 
ordem do presidente entregando tudo no dia 3:1. O Sn. SEGISlUi1'\"DO:- Sobre isso nada direi. 

1 ao JUIZ mumCipa . pretexto era pro- O n. NASCilllE:\"TO PoRTELLA:- Portanto. tenho 
c~der-se a exame d~ falsificação. O juiz muni- mostrado que nenhuma procedencia têm ós fun
Cipal, de posse do livro das actas e da quali- 1 damentos invocados pela commissão, contra a elei-
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~,ão c_s>nservadora da Victoria, cuja m:dlidade étla I declaram no protesto feito, accresce que estando 
propoe. presentes tres eleitores e um só imml'diato em 

Resta-nos a~o~a most!.ar ~ue a eleiçã~ cuja vali- votos, não foi o numero destes completado na fórma 
dadc a commissao propoe, e nulla, manifestamente da lei, para que nos termos della. se procedesse á 
nulla. . . _ . _ _ eleição dos membros da-mesa. Assim não se fez; 

Na parte .1_a cttada da ~xpos1çao, pagma ~.a, ex- conseguintemente, houve uma infracção da lei. 
puz os motivos de nulhdade dessa eleicão; mas 0 S B - . r-
não ·são es;ses sómente, Sr. presidente : mÜitos ou- R. ELTRAO .-No modo de entender do nobre 
tros ha, e da propria· acta constam: são de tal or- deputado. · 
dem que basta referil-os para que não se possa pôr . O SR. NAsciMENTO PORTELLA:- E não é só mente 
em duvida a nullidade. · Isto, Sr._presitlente: é que esses quatro indiYiduos, 

Na organização da mesa interveio como presi- tres elettores e um supplente, todos promiscua
dente,não o juiz de paz da freguezia de Santo Antão, mente concorreram com o seu voto para a eleição 
nem algum dos doze juizes de paz dos tres districtos do presidentE\, quando· é expresso na lei que para 
d_essa freguezia, mas o 4_. o juiz de paz de Jaboa- a eleição do presidente- só votam os eleitores ou 
tao. Consta da acta que as :10 horas da manhã do aquelles que os representam. 
dia 2 ~e Agosto esse juiz de paz. estando presente, . Bastari~ ~ste só vic!o_ na organização da J!lesa, 
orgamzou a mesa. Todos os JUizes de paz de que presidm essa eleiçao, para que a nulhdade 
Santo Antão... della estivesse patente. A camara dos Srs. deputa-

O Sn. BELTnÃo :-Abstiveram-se. dos, em. diversos J.?árecer~s es~e anuo, tem cons~-
r • . . . grado. esta doutrma; nao pode, portanto, hoJe 

. O Sn. NA;S9IMENTO PonTE_LLA _:-VIeram Imme- aceitar, contra a doutrina já consagrada, a que pre
çhatame~te a Imprensa, e alu esta o protesto delles: tende a eommissão em seu parecer. O só facto de 
a pag · 23, documento n. 2 · estar viciada a oro-anização da mesa importa a nul
. O 8n: BELTRÃO:-:-J?ous estavam no Ceará e vieram !idade da eleição. o 

tmmed~atamente a Imprensa! Mas ainda não é só isto, Sr. presidente: a illustre 
O Sn. NASCIMENTO PonTELLA:-Pó.de considerar-se commissão .que considerou nulla a eleição conser

.válida a ele!ç~o feita por uma mesa organizada va~o~a sob o f!Jn~amento da le! não autorizar que 
nestas condwoes r Não; a lei·é muito clará a tal os JUizes de direito forneçam listas, pelas quaes se 
respeito. · ' .fa~a a chamada dos votantes, não attendeu á acta 
. A acta diz que por n~o ter comparecid_o nem um da _eleição, cuja valid!ide propoz ; ah! ~e vê que 
JUiz_ de paz do 1. o dtstricto da freguezia de Santo ~ lista da cha~a~a foi fornecrda pel!l JUIZ_ de paz. 
Antao, nem nenhum dos de qualquer dos tres dis- Quem deu ao JUIZ de paz deJaboatao a lista pela 
trictos, ás :10 horas da manhã o juiz de paz de Ja- qual foi feita a chamada por essa mesa? Não o diz 
boatão organizou a mesa. E diz-se que é essa uma a :Jcta, ·não consta d'onde veio essa lista; porém, o 
eleição válida ! que se póde concluir, como as circumstancias fazem 

Compareceram apenas tres eleitores e um imme- presumir, mas eu não assevero, porque só assevero 
dia to e in votos; mas não se procedeu nos termos aquillo que posso provar, é que essa lista não podia 
expressos na lei. A mesa foi organizada sómente ser sinão·a fornecida pelo juiz municipal, a quem 
por essas quatro entidades: os tres eleitores e um foi entregue pela camara municipal em virtude de 
supplente. officio do presidente da província. Isto mesmo 

não está dito na a c ta, é apenas uma presumpção, não 
ha prova. (Ha um apMte.) 

Pensei que, fallando ante a camara que conhece 
bem a lei, nenhuma duvida podesse apparecer 
quanto a illegalidade de uma mesa, constituida 
vela t'órma exposta .. 

E' tão expressa a disposicão da lei que ne· 
nhuma duvida púde suscitar-se; mas como o nobre 
deputado contestou-me, preciso ler a disposição 
da lei (lendo): ;Quando ao acto da or~anização da 
junta parochial não comparecer nennum eleitor 
ou comparecerem menos. de tres de seus eleitores 
ou de seus substitutos convocados ... » (só com
'pareceu um, portanto menos de trcs dos sub• 
stitutos convocados), o jÜiz de paz presidente 
preencherá, só até o numero de 3, a sua falta, con
vocando por oflicio, ou, si estivere_m presentes, 
verbalmente, os juizes de paz seus immediatos, nos 
termos do art. 6. o e na falta delles, cidadãos com a 
qualidade de eleitor e residentes na parochia. » 

Isto é o que prescreve a lei ; isto foi o que se não 
fez ..... 

O n 

O Sn. BELTRÃO :-Consta do officio trocado entt·e 
o juiz municipal e o presidente da mesa. 

O Sn. NAscri.'IIEl\"'TO PoRTELLA:- Si esse officio 
existe, não· consta da acta, e eu não posso julgar 
nem a camara dos Srs. deputados siniio por aquillo 
que consta das actas ou dos documentos cxhibidos 
perante a commissão. 

Portanto, já pelo vicio da organização da mesa, 
já pelo não conhecimento da procedencia da lista, 
pela qual se fez a chamada, dizendo-se que foi for-· 
necida pelo juiz de paz de Jaboatão, que nenhuma 
autoridade, ou competencia tinha para ter em seu 
poder a lista da chamada da freguezia de Santo 
Antão, é consequencia ~ue nulla é a eleição que a 
commissão propõe seja JUlgada válida. 

E, quando tudo isto não fõra sufliciente; bastaria 
o só facto de ser uma mesa organizada dentro da 
matriz, cercada esta pela ferça publica .... 

O Sn. CosT.\ RIBEIRO :-0 que se contesta. 

que o juiz- de pa~, o corpo eleitoral composto de mais 
de 50 eleitores entrassem para organizar a mesa .. 

OSR. NAscum:sTo PoRTELLA :-Quando outros 
factos de violencias por mim allegados não estives. 
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sem amplamente provados, .~?.astaria es_te_ só para 
não se poder aceitar como valida tal ele11;ao. 

Já vê, portanto, a augu~ta_cam~ra dos_ S~·s. dep~
tados que a illustre commissa~ foi assaz IJ?-JUSta (1~ 
a.poiados), nã~ pr~~ed~u de accord~ com a_Illustraçao 

:;eus -dignos membros. :. . . 
A -:sim, senhores, dos tl'tJS cull~gi~s de _q~e unica: 

menteoccupou-s~ a nobre coi~nuss~o, ':e\. Ex., ve 
esta auo-usta camara que um nao re_siste a menor ana: 
trse, ;,Í. âemonstra\:ão que te~h~ fe_Ito; em ~a~~ da}~l 
é"nulla a elei~.:ão que a comm1ssao JUlgo~ ''ahd_a. N~ç 

• • . • • f· ,.. .. • • 

GoYanna e Escadt~. 
Diz a commissão : (lê) 

I cionar na matriz e sim em uma casa pnrticular 
· :~ccresce que a nobre commissão no seu parecer rião 

achou em todo o processo eleitoral constante das 
r~spectivas actas, um só facto_. uma só circumstan
cw .. que a autorizasse a concluir pela nullidade 

1 -,l. ., • r . t.), r 

constituída· pelos dous mesarios da parcialid:lde li
beral que ficaram na matriz, não prestou :1 respe
ctiva a c ta toda a atten~ii.o. · 

Si o tivesse feito_. veria que essa mesa não se com
pletou rogularmente ainda quando se tivesse dado 
o caso, que pretextam os dons mesarios, de h3.\·e-

.. :\"" ( ) • lo:-

·1 t~nte para ~unullar, ~~eiÇão', 'e é não ter sl~o .a ter: 
! ceira . chamada annunciada previamente como 

determina a lei. Consta da a c ta da seo·u d -

de Oliveira Andrade, sem que se tivesse decla- ., ' i e ovanna, . 1 1 feita sob a presidencia da mesa legalmente Õrgani-
, rado, qu.~r em editacs, quer n:Js nct;lS, once ta zada dentro da matriz, não ptjde deixar de ser jul-

casa está situada. • gada válida; e nulla a que se fez perante. a mesa 
Da eleição de Goyanna trata a minha exposição a constituída pelos dons mesarios. . 

paginas 9, L a columna, estando os documentos á Resta-me tratar da terceiTa e, ul-l.ima eleic~ão de 
o-s. 61 e 76 a 78. . . . . que se occupou a commissão, a da freguezia da 
Della consta que a mesa 1 "' 19 . J sca a. 

nlütriz no dia 2 de A~~st~, con~ todas as formaud_a- Da eleição da freguezia da Escada oceupa-st: a 
des legaes. Que no Uia ..,, porem,ao chegar a mato- minha expos~ção, a pag. 3. Ahi está narrado tudo 
ria da mesa ú i_greja fo.i-~he prohibi_do o in~resso quanto o_~correu._já por occasião da organização da 
pela forç:a pubh~a. Dmgir~m-~e entao o prcstdent~ mesa_. e Ja posteriormente. 
e os dous mesar1os para a 1grep do Amparo e :-~Ih Os documentos acham-se a pags. 18 a 22. Por 

taram os trabalhos, completando-se com dous elles se evidencia a exactidão da ex osir~ão feita. 
supplente:;;. No dia !'Cg'!J-1.nte, ame a nessa 1gre]:1, 01 Constituída a mesa regularmente no dia 2 de 
prohibido á mesn o mgrcsso. l\lal_s tarde, outra Agosto, no dia 5 a maioria della foi obrigada a func
igreja estaYa ig~a!mente cercada e ::nnda Ut_na outra cionar na casa ua camara mnnici!lal. O presidente 
em iguaes condt~oes. . da mesa foi forçado a retirar-se ela ig-reJa nn qual 

Foi, pois, a mesa forçada a fuuccwnar ~m uma a força publica impedia o ingresso de dons mesa
casa particular. Deu-s~ c~o de força m_awr pre- rios seus correligionarios. 
visto pela lei que autorisa a mesa _a funcc!onar em O SR. SEGIS!IIUXDO :-Não apoiado. 
logar diverso daquell~ em que fo1 ~rgamz~d~. E, 
senhores, isto se fez, tudo com a mawr publiCidade O SR. NASCIIIlENTO PORTELLA :-:-Isto está provado, 
Ahi está o protesto interposto _Pela. mesa, ta~ to por e provado não ,~ó rela cer~idão do official de justi\'a, 

Creio que isto prova. s~lficientemente a _força O Sn._ N.A.SciME~"To PoRTELLA: Satisfarei da 
maior que obstava a mmo.rta da m~s~ a cont~nuar melhor v:o~tade ao nobre deput~do. 
na igreja, não restando a mesa smao funce10nar I . ~a~ d1z1a ~u, qu_e o !'acto está provad<!_ pela cer
em u.ma casa particular. . tt~ao do offi.cml de JUStiça, e pela_ confisS!lo do pro

Além de ter sido organizada a mesa com legah- pr10 commandante da força publica, CUJa declara
dade_. e de sô por força maior não ter podido func- c_:ão lerei dentro em pouco; e Mrescentarei. que, 
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por um documento do ma .. ximo. valor, se mostra beln I dendo; entendendo-se com o delegado ·;·etirou-s~, 
as dispo:dr,:ões em que se n.chava. al!i a ~~utoridade protestando contra a eleição. 
pol.icial pa_ra_ intervir no pleito eleitor~!: . . Diz o commandante da forç:1: «chegava o Barão 

E a cer}I~ao do habeas-corpus, ~equer1do e obtido ·i de Pirangy, a quem intimei a ordem que tinha .• -
pelo e~c:wao de paz, preso no d1a il pelo delegado Era o Barão de Pirangy o vice-presidente da mesa, 
~e pohcw pou_cas horas antes d~rtue!la. em que o L o substitu\o do presidente. a quem o comman- • 
tmha de funccwnar com o respeCtl\'O JUIZ de paz, dante da forca intimou a ordem de não deixai-o 
na organização da mesn, preso ás 7 horas da manhã, entrar · · 
sob fundamento de ser criminoso· na comarca de · 
Caruarú, e conduzido em um trem expresso e reco- . O SR. SEGISlll'!'I'DO :-A que horas, e porque mo-
lhido á capital da província. · t1vo? . 

O Sn. SEGIS~WNDO :-Em trem expresso, creio o SR. -NASCIMENTO PoRTELLA:- Qualquer que 
que não. O facto da prisão deu-se, mns eu explicarei fosse a hora em que o substituto do .presidente d:i 
corno foi. E demais.a influencia desst~ individno não mesa quizesse entrar na igreja para occupar seu 
era tal que a falta delle fizesse que o partido de V. logar, por motivo nenhum. se lhe podia prohibir a 
Ex. perdesse a eleição. . entrada. 

O Sn. NASCIMENTO PoRTELLA: -Não affirmo si O SR. JosÉ MAnrANNo :-O Sr. Barão de Pirangy 
em trem expresso ou si no ordiuario da manhã da- é o mesmo que dizia, que, quando ia para as elei-
quelle dia. ç0es, deixava a honra trnncada na gaveta. 

Msa o facto prova o emp1·eg'o da força publica, o 0 Sn. SEGISMU~'DO :-Complicam-se ns duas co usas. 
abuso da nutoridade policial, não se podendo dizer · 
como foi dito~ lla pouco, que não se prova 0 em- a hora com o motivo. (H a out1·os apat·tes. ) 
prego da for~a publica. Ha prova do emprego da O Sn. NAscTME:-<To PoRTELL·A :-(Dirigindo-se ao 
força publica não só no dia 5, mas até no dia:2, Sr. José Ma1·ianno.) Lamento ouvir-lhe uma pro-
antes da organizaviío da mesa. posição desta ordem a respeito de um homem .... 

Ahi está entre os documentos o accórdão do tribu- o Sn. JosÉ M.uuA.xxo :-Conheço muito; é, aind:i 
nal da relação pondo em liberdade esse eidadão e roeu con~ra-parente. -
mandando resp_ousabilisar o delegado de policia que 
ordenou aquella prisão. O Sn. NAsciJ>rn:-."To PoRTELLA:-... digno de toda 

Quando se prendia 0 escrivão de paz, duas horas a consideraç1io por seu nobre caracter. · 
antes daquella em . que tinha de funccionar, não U11r Sn. DEPUTADO-:- E' muito exaltado. 
admira que se tenha empregado todos os meios o Sn. NAscum~To PoRTELLA:- Firme e dedi-
para que a mesa não pudesse funccionar na matriz cado, sim, mas não exa!t<Jd~, é incontestavelmente 
e ahi proceder-se a eleição. um caracter distincte. 

(Trocam-se dif(erentes apattes.) o Sn. JosÉ ~rARIANNO :-Como particuhr, como . 
Lerei a declar:~.ção do · oiflcial commandante da adversario é t~mivel. ( Há outros apartes. ) 

força pubTica, depois lerei a informação do delega- o SR. NASClliiE::O."'rO PoRTELLA:- Por iuais exal· 
do âe policia que, segundo disse ha pouco o nobre tado que fosse era 0 substituto do presidente ; não 
deputado,responde satisfactoriamente sobre·aprisuo podia ser-lhe prohibida a entrada na igreja, e a de-
daquelle cidadão. claração do proprio comm~mdante.... · 

A carta dirigida ao commandante da foroa pu- . 
blica era concebida nos seguintes termos (Lendo) : O SR·. CosTA RIBEmo : -Talvez não u conlH~-

A bem da verdade queira V. S. responder : cesse na occasii.io · 
Lo Si no dia 5 do corrent..:, ás :I.O horas· ua O Sn. NASCDIENTO PoRTELLA:-. :.é o mais cabal 

manhã, não esteve y. s. com um destacamento, reconhecimento da intervenção da força publica. 
de linha, sob seu commando, na porta da igreja O Sn. SEGISliGNDo :-Para manter a ordem, que 
matriz da freguezia da Escada. estava pet·turbada. 

A resposta diz: Ao :1.. 0
, ser exacto o que expõe. O Sn. NASCIIIIENTO PonTELLA :- Era o Barão d•! 

Como se v e, é o commandante da força publica Pirangy o vice-presidente da mesa, e ninguem po
que declara ter estado áquella hora á porta da dia ter o direito de impedir-lhe a entrada na igreja. 
igrej:í matriz. (Continúa lendo.) - · E' o pr~prio eommanda~te da força quem ÇO!J-fessa 

~-" Si essa força não prohibiu que entrassem na que i-nn1nou por ordem do delegado âe policia .... 
referi dá i~reja os cidadãos Barão de Pirangy, ca- o. sn. SEGISMuNDO : -Providencia tomada a bem 
pitão Flommundo l\farques Lins e Aggeo Velloso da ordem publica. 
Freire. » o SR. NAsciMEl\"'rO PoRTELLA: - Estranho esta 

A resposta. diz: •- Ao 2.0
, peço-.Ihe permissão para expressão. . 

fazer-lhe uma ligeira ponderação. Já depois das lO 0 Sn. JosÉ MARL\l~No :-Não deve estranhar; 
horas, quando os liberaes haviam tomado conta da 
mesa, em consequencia da falta de dous mesa.rios vimos por vezes muita sangueira : póde reprovar' 
conservadores; então de novo voltavam os tres ca- mas não estranhar· 
valbeiros, de que trata V. S. Esta vinda deu Jogar o SR. N.AJ)CUIEl\"'rO J?onTELLA :-Estranho, qu~ro 

---------:-~a.-:s~e;.t:l'-l<ia~ex~aulta.cãouo.povo votante, em vis · · ,- • - . o .... 
· recebi ordemdÕ delegadodepolicia para não consentir 0 Sn. losÉM.o\.IUAN:NO :-Já tivemos verdugos em 

que entrasse mais pessoa alguma na igteja, até res- Jogar de administradores ; .tyrannos em logar de 
____ __ _:__..;ta;b~êl~ec:."e"lr~-s~·e~a;..;o~rd';ie~m~:~se~n~d;o~eíisita-=tiilli~·n~h~a.iil:r.u~nitic~a~-atllmi·tfttS· ~s os Luce>fln~a~s .---- -

missao. es zn erzm c egava o r. rao e tran· 
CTy, a quem intimei a ordem que tinb.a; com a delica- O Sn. BELTRÃo :-Os memoraveis .Lucena:;. (Ha 
desapropria i! e :;;e11 caracter respondeu-me, atten- . outros apartes.) 
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O SR. NASCUIE:'\TO PoRTELLA: -Estranho, isto é, 
causou-me reparo úU impressão desagradavel ver 
que em uma camara liberal se cousiderejustificavel 
a ordem do delegado de policia, prohibindo a en
trada do i." substituto do presidente da mesa para 
exercer as funcções resultantes .do voto popular. 

O SR. JosÉ 1\L\RIANNO :-O delegado era o porta
voz da mesa em suas decisões. 

O SR. NAScilllENTO PoRTELLA:- Quem presidiu \ 
essa mesa desde que o vice-presidente não assumiu I 
o seu logar, por não poder entrar, obstado pelo 
commandante da força, que intimou-lhe a ordem 
do delegado de policia ? Como se póde dizer que o 
commandante cumpriu uma ordem legal do dele
gado? como se póde deixar de reconhecer que 
houve abuso de força ? 

O Sn. SEGISMUNno:- A.ppello pm·a o documento 
apresentado pelo-nobre deputado para provar que 
não houve- violencia. 

O Sn. NASCIMENTO PonTELLA:- Já fiz a este res
peito as ponderações devidas, e creio que o espírito 
menos prevenido, diante de declaração, como a do 
commandante da força, não póde deixar de reco
nhecer como verdadeira a asseveração de que houve 
intervenção da força publica. 

O SR. SEGISMU:--"Do: -Este documento não foi· 
conhecido na pro·dncia ; entr~tanto, appello ainda 
para elle para provar que não houve violencia. 

O Sn. Lurz FILIPPE: -Os co.-religionarios de 
V. Ex. perderam a eleição, porque foram mal di
rígidos. 

O Sn . .JosÉ MAnuxxo: -Foram ineptos. ( Ha 
outros apartes. ) 

0 Sn. NASCIMENTO PORTELLA:- Passarei agora a 
sntisfazer a outro nobre deputado ... 

O Sn. BuARQUE DE 1\IAcEno:-Perderiam da mesma 
maneira, porque elles não tinham força para ga
nhar a eleiç~o nasta freguezia. (Continuam os apar-
tes.) . 

0 SR. NASCDIENTO PORTELI.A.:-Quando OS nobres 
deputados tiverem concluido... · 

O Sn. JosÉ MARIAxxo:--Desr.ulpe-me ; nasci na 
freguez~a da Escada e não posso consentir ... 

O Sn. NAscmEXTO PonTELLA:-Que eu continue ? 
O SR . .JosÉ MAlUANNo:-Não; m:1s que se queira 

l~smag~r o partido liberal ; é alli a tninha terra 
natal. 

O Sn. NASCiliiENTO PonTELLA:-Já acabou ? 
O SR. JosÉ MAmANNo:--Estamos conversando. 

· O SR. NASCI!IlENTO PoRTELLA:- Si, porventura, 
esta augusta camara fizer a justiça, a que mejulgó 
com direito, de reconhecer-me deputado pela pro
víncia de Pernambuco, como entendo que sou, 
teremos occasião de voltar a esse passado a que os 
nobres deputados se têm referido, e, discutindo-o, 
~reio que conseguirei mostrar a injustiç,a com que 
os nobres deputados o consideram. 

~er!a inc."lbivel agora deixai' de parte o objecto 

da força ; não teve ao menos uma carta uo com
mandante. 

O Sn. NAscnmxTo PoRTELLA:-Eis o officio de de
legado de poli!!ia, que o nobre deputado diz ter 
explicado satisfactoriamente a prisão·- do escrivão 
de paz (Lê): 

• Respondendo ao officio que V. S. me dirigiu 
« em data .de 7 do corrente, exigindo informações 
« que foram solicitadas pelo tribunal da relação a 
« res1leito dos motivos que determinaram a prisão 
• do paciente Maximiano Querino Rodrigues, re
« mettido a V. S. por esta delegacia, tenho a infor
• mar que, segundo o officio dirigido a V. S. 
« acompanhando o mencionado paciente, consta ter 
« havido essa requisição do delegado de Caruarú~ 
« por ser aquelle individuo pronunciado em crime 
« de ferimentos graves no citadotermo. Hoje, po
« rém,-estou convencido do. contrario, por infor
• mações de pessoas de criterio, que me ass4l"uram 
« que Maximíano Querino Rodrigues está de posse 
• de folhas corridas emCaruarú,com as quaes prova 
• não ter crime algum naquelle termo. Entendo que 
« o delegado de Caruarú não teve conhecimento 
« de semelhante facto, e que foi talvez algum des
« affecto do referhlo-Maximiano que ofticiou-me 
« em nome daquella autoridade. Estou, portanto, 
« empregando as diligencias para descobrir a ver
« dade, e proceder convenientemente. Deus guarde, 
• etc. • 

Vê, portanto, V. Ex. que o officio do delegado 
contém o Noonhecimcnto, a confissão da illegali
d~de do procedrmento que teve. 

Pode-se admittir que este officio explique per
feitamente a prisão feita? ... 

O SR. Luiz FILIPPE:-Pod:ia ter sillo até o par
tido conservador que fizesse isto. O que é impor
tante é saber si a prisão desse individuÕ pódtl ter 
a influencia que V. Ex. attribue. 

O SR. NAscnrEXTO PoRTELLA:-Tanto não foi· sa
tisfactoria a explicação, que o tribunal da relação, 
tomando conhecimento do habeas-corpus, c conce
dendo liberdade ao paciente, ordenou a responsa
bilidade do delegado. 

. O Sn. Luiz FILll'PE:-Porque era consen·ador. 
O Sn. NASCiliiEi\"TO PoRTELLA :-Não se pode nt

tdbuir a motivo partidario o acórdão· da rclarão. 
Ulii SR. DEPUTADO:- Todas as relações fazem 

politica. ( Cruzan~-se va1·iriJs apa.1·te.s.) 
O SR. NAscumNTO PoRTELLA :_-Pedem-me~ que 

attenda para os nome~ dos signatarios do acó1·dão. 
O Sn. LUiz FrLIPPE :-São conservadores exal

tados. 
0 Sn. NASCIMENTO PORTELLA :-Parece que OS 

nobres deputados estão se incommodando muito 
com a verdade. Outro não parece ser o motivo dos 
frequentes apartes com que me interrompem. · 

O SR. LUiz FILIPPE :-E' preciso ir acompa
nhando de perto o que V. Ex. vai _dizendo. 

O Sn. NAscilllEl\"TO PoRTELLA :-Ora os nobr~s 

siderações ·de outrn orde1~1. ' nistraçã~ conservadora, ora ~o venera~d~ tribunal 
_Para satisf;~zer ao nobre detmtado ~. _. pediu a i da relarao, composto de mag1strados drshnctos .•. 

o Sn. JosÉ )1.\RL\.NNO:-E' bom consignar que não , o sn; NASCI:'IlEJit"TO PORTELLA:-.•. quaesqu~r qlie 
satisfez quanto a Victoria, não provou o emprego sejam os nomes dos juizes signatarios do acórdão, 
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que dando liberdade ao paciente, mandou respon-j O ~n. NAs~!MEXTO PonTELLA:-... me faca a fineza 
sabilisar o delegado, tem elle a mesma força, pro- .de n~o. me !nterromper; o tempo corre e em pouco 
duz o mesmo effeito. estara .. ermmad!i a hora. 

Não me cabe examinar _quaes .são os juizes po- o Sn. JosÉ M-<\RL~'No:-Xós votaremos uma pro-
liticos, conservadores ou hberaes. roo-ução com tanto que o nobre deputado diga tu-

-Direi apenas que estão assignados no acó,·dão os do" que entender a bem de seu direito. 
senb?res ~lotta,A:ccioli, Dom~~gues, Araujo Jorge, O Sn. NAscr?.rE~i'TO PouTELLA:-Está portanto pro
Ve}\Ci~O qua:J?.tO a responsab1h4a~~ do d~legado, e vado, com evidencia, Sr. presidente, o emprego da 
Ohveua Macrel. Portanto, ha um :>u vencrdo quanto forca publica na fre«nezia da Escada. A maioria 
~ resp~nsabilidad~,-mas todos _ac~órdes_ quanto a da mesa privada do ingresso na matriz reun~u-se 
lllegalldade da pr1sao, quanto a vwlencw. della. na casa da camaramunicipal; a autoridade policial, 

O SR. JosÉ MAruA.NNO:-São partidarios dos mais a~o~p:u;th~da da força publi~a, para ahi se di-
exaltados c energumenos. r1gm e mt1mou-lhe que se retirasse. 

O Sn. NA.sciMEl\"TO PORTELLA:-0 nobre deputado UMSn. DEPUTAoo:-.Não apoiado; fa1. mal em acre-
perdoe-me; po1: muit9 des~o que eu_ teJ?.ba de não ditar tudo que de lá lhe mandaram dizer. • 
apartar-me da. discu~suo, nao posso detX•Jr (le to- O Sn. NASCilllENTo PoRTELLA:-0 nobre deputado 
mar em consideraçao o aparte que aca!Ja de dar- ainda desta vez não attendeu ao pedido que lhe fiz 
me. Ha.P?UCo o nobre ~eputado !ef~rm-se a um ha pouco, obriga-me a responder aos seus apartes. 
dos admmistradores da nunba provmcHl, o Sr. Des-. UM Sn. DEPUtAoo:-Não lhe darei mais nenhum 
embargador Lucena... . . íiparte. 

UM Sn. DEPüTADo:-De nefasta memorJa. o Sn.. NASCilllENTo PoRTELÚ:-Está pois provado 
O Sn. NASCIMENTO PoRTELLA :-0 U?bre deputado que houve causa de forca maior. A uniea capella 

sabe que .n~o pr~stei apoi~ a mmtos_-dos act?s mais proxima da cidade ga Escada é a do Limo.eiro. 
dessa adimmstraçao,. n~as ~uo poss_o deixar ~e di- Que dentro da cidade nao ha nenhuma outra Igre
zer-lhe que o seu JUizo a resp~rto clella e do- ja dil-o o vigario respeçtivo no documento com 
masiado injusto. que instrui a minha exposiçlio. Que essa capella 

Não posso tambem deixar de protestar ~outra a é filial _da matriz, dil-o afn~a o J.?lesmo d?cumento. 
qualificação de-exaltados- dado a magistrados C~mo JD:Igar nulla a eleH)êiO ah1 proce~Jda! 1 ~e a 
distinctos, e a de energumeno ao Sr. desembar- lei perm1tte que em casos de força _maiOr deYida
"'ador OliYeira Maciel. mente provados possa a mesa funccwnar em logar 
"' Este honrado mao·istrado tem muitos títulos á differente; se esse caso de f~rça maior está prova-
considerac;:ão e estima ·publica. do; se o _lo&'ar ~m que fuuccwno~ a m~sa legalmen-

- . · te constltmda e uma capella fihal, na.o ha funda-
. UM Sn. DEPUTADO :-Pr~sto~-se a arranJ?S da ul- mento para que se pretenda a nullidade da eleição. 

tuna hora, a aposentadorias mconfessave1s. · A illustre eoa1missão diz (lê) •allegando coacção 
O Sn. NAscilllENTO PvRTELLA:-0 nobre ~eputado que não foi prov:adn•, es~e fundamen!o é destr~ido 

ha de permittir-me dizer-lhe ... Quando d1scuto os pelas provas em contrariO que acabei de aprecwr. 
actos de meus aclYersarios não uso das expressões Não é porém só isto, Sr. presidente. 
de quo set·viu-se o J?.Obre deputa~o; pode-se apreciar o Sn. PRESIDENTE:- Lembro ao orador ~ue o 
o acto em fa~e da lei; mas respeitando-se o caracter tempo que lhe é concedido pelo regimento ja está 
elo ad versar10. . esgotado. 

O Sn. LtnER.\TO n.umoso :-Infeliz magistratura .O sn.. NAscr::.tE."'To PonTELLA:-Sc a respeito dtl 
politicn. eleieão havida na capella do engenho Limoeiro 

O Sn. NAscr:lmNTO PonTELr.A :-Quando se trata proéede ~ JEillhfi exposiç~9, como julg~r Y<ilid!t a 
uo acó1·dào de uma relação não se póde apreciar out~a ~lclc;ao fmta na matr~z, pela nun~na d~ me:;a? 
este acto juuicinrio pelo modo por que fez o nobre Ser~a _Isto fazer co.m que nngasse a nolencHl com 
deputado. Não me cabe exnminar, repito, a preJ~Izo da legah~ad~. _ 
opinião po!itica dos magistrados que proferiram o A lllustre comm1ssao nao . a1:1end~u ~1ue a cba-
julgamento mada dos votantes nessa eletçao foi feita por ccr-

. · • · ··d d tidão tirada da secretaria do governo, segundo diz 
Todos ~lles, para num, tem a mesma autou .a e a actn, nii:o mencionando .por quem apresentada; e 

e e.xpres::.aram os. seus votos, recon_hecendo a 1lle- assim como a nobre commissão não esqueceu 
0 

fa
gahd~de co~mettxda, o ?bus.9 prat!cado, e a com- cto da elei('iio de Santo Antão ter sido feita por uma 
pressao d~ hherdade do c~dadao. lista fornecida pelo juiz de direito, não podia passar-

Se eu tivesse, Sr. presidente, de acompanhar o lhe desapercebida a circumstancia, a que me refiro 
nobre deputado n~ste terr~n.o a que me chafi!.am dada na eleição liberal da Escada. 
os seus aparte_s, nao c~nclUJ,!"Ia o que _tenho a diZer Como v. Ex., Sr. presidente, ha pouco observou 
so~re a materw. em d1scussao; e. adiantada como a hora está a terminar; tem visto porém V_. Ex. que 
var a hora, se alguma ])enevolen.cta posso merecer eu tenho sido constantemente interrompido e por
aos nobres deputados ... e espectafmente ao nobre tanto se dignará conceder-me mais algu;n tempo, 
deputado ,que tanta sympathia me m~rece. corto de que não ab~sarei da benevolencia de V. 

~ 

tribuo ; mas quando se falla no passado,· 
se-me chagas ..• 

0 SR. NASCIMENTO PORTELLA :-S~ 
sidera~o lhe mereço ... 

O SR. Josi: 1\Ü.IUAl\'NO :-Toda. 
como ftéa sérem nullas as eleições liberaes das fre
guezias de Escada, Goyanna e Victoria, e validas as 
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conservadoras destns tres freguezias, é claro que i rnctteu á presidencia da provincia o resultado da 
tem desapparecido a base das conclusões do pa- I elei(;iio. 
recer. 1' Assim está provado pela propria con11ssão dn 

A illustrc commissão 11rmou as suas conclusões 
1 

mesa do collegio eleitor~tl em ofticio á presidencia 
na YO!aç.ão destas tres freguezias, ~~ collegios. 1 da_ próviuc~a que o livro da acta não f~i as~igna~o, · 

Se e a .;onm1a dos yotos àas ele1~oes àe3.>as tre.- 1 fot suàtraludv e fJ:lie a aeta flertante .nM fot rc.,t5· 
freguezias consideradas vülidas, ·que, reunida á 1 trada no livro de notas do tabellião. Ha muitas de
somma total dos votos dos collegios já appro- , cisõas desta camara considerando nullas as eleic:ões 
vados, d~i o resultado indicado no parecer, é claro j pelo só facto da respectiva acla não ser registrada 
que, sendo nullas e não Yálidas as ditas eleições, no livro de notas ; mas no presente caso não ha só 
niio procede a conclusão do parecer. falla de registro, ha tambem falta do livro. (Ha di

Convencido de que a nobre commissão não tinha versos apw·tes.) . .. .. . . .. . - .. · ... 
tres frt~g~ezias, 'fiz o rcq{íerim~nto cónst:mte 'da o nol.Jrc deputado pela minha província. O nobre 
emenda ao parecer. deputado acnba de dizer • como está a secretaria da . 
~ poderia, senhores, limitar-me ao que fica província de Pernambuco que V. Ex:. possa reque

dito: preciso, porém, mostrar qne mesmo a respeito I rer certidões em virtude de informa~ões da se-
dos i2 collegios, sobre os quaes a illustre commissão . cretaria ! • · 
não emittin juizo .. _. · Digo ao nohre deputado, e digo-o para que não 

~n. AVA.UES DE } ELLO :- 'llt 
rencin de documentos. 

mento, -examinarei, aind~ que ligeiramente, o 
que ha a respeito de cada um desses colleg-ios. 

Proponho que sejam julgadas nullas as eleições ·1 

do collegio do Brejo, Ingazeira e Exú. 
Sobre o collegio do Brejo, nenhuma duvida póde 

haver : é nulla a elei«:ão primaria porque a mesa 
.... . .. . . . -

o (. o ' 
c idos. copia da a c ta; tendo nesse mesmo dia a secretaria 

Diversns decisões tL·m sido proferidas por esta do gonrno, dando-me certidão de toda a votaçãn 
augusta camara, julgantlo nullas eleições sob este que eu e o meu companheiro o Sr: Antonio Corrüa 
fundamento. de Araujo; tínhamos tido nos diversos collegios tla 

No seio da illustrc commissão não foi posta em 
1 

província, declarado nada constar da eleição da In· 
duvida que da acta respectiva consta essa circum- gaze ira por não terem vindo as respecthras authen-
" . . . . . 

.;; .. ~"' l . . ' l .. ' l ...1 ~ 

a eleição do Brejo C'llllO Yúlida, não foi aceito, da província mandou dar-me t'l ccrtidiio que se 
quando apresentado á commissão. Ni:ío foi posto em acha a 1ls. 6:1 (documento n. 2 da scrie :f.ti) ela qual 
duvida que dn acta da eleiçi:ío da freguezin. do Brejo consta o teor do officio de remessa, certidão que 
consta essa nullidade, que é substancial. requeri principalmente para pela data do officio co-

O Sn. CosTA RmEmo :-Nem isso é verdade, nhe~er a razão da dem<!ra llavida na remessa. Eis 
porqu~ lá s.ú 1;1m partido apres~ntou-se na eleição; aqUI o fJUe se passou e e pura verdade. 
esta nao fo1 disputada. · O Sn. Lurz FILIPPE :-Acredito porque V. Ex:. 

o sn. NASCIMEXTO PoRTELLA:- Sobre este ponto o diz; mas a mim mesmo me disserar!l o nome do 
os pareceres já approvados· não fazem distinc -0 empregado que forneceu essas denuncias. 
entre e e1çao 1sputa a ou nao 1sputa a :têm si o O Sn. NASCil\IENTO PORTELLA:- Assevero ao ·no
accordes em que o facto da organização da me~a bre deputado que lhe disseram uma inexactidão que 
por eleitores ainda não reconhecidos importa nul- S. Ex_ deve repellir- (Ha dive1·sos apa1·tes.) 
lida de substanci~l~ Port~nto .a cam_ara, de accôrdo Portanto a respeito da Ingazeira basta o officio da 
com .as suas deCisoes, na? pode de.1xar tambem de mesa do collegio para mostrar a nullidade dessa 
considerar nullo o collegto do Brejo. eletção 

O 2_o é o colleo-io de In«azeira. Ares eito deste • 
co, egw tmnbem nenhuma duvida púde haver_ 

Vou resumindo o mais possível, Sr. presidente, 
p~rque não desejo fatigar por mais tempo a atten
çao daquelles que me ouvem. 

Basta l~r na certidão a fls. 61 v. da cxoosicào o 
officio, pelo qual a mesa do collegio eleftorâl re-

O Sn. NAsCIME:\""TO PonTELL-~ :-Para a nullidade 
da eleição do Exú basta o juizo da conunissão. A 
commissão em seu primeiro parecer diz (lê) 
•c que do mesmo modo se proceda a respeito do 
collegio do Exú, no qual, sendo composto de 2:t. ele i-
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tot·es, conco.n·eram pa1·a a fornwção da '·espectiv(t 
mesa 28 el.ello1·es e votaram 22 • 

Se o facto foi · reconhecido pela commissão e 
consta da acta, e importa a nullidade do collegio, 
não se pódc deixar de, como proponho, julgar nullo 
este collegio. 

Coúseguintemente, a respeito dos colleg·ios do 
Brejo, Ingazeira e Exú, tem este augusta camara, 
independentemente do parecer especial da com
missão, esclarecimentos sufficientcs para julgar_ 
Resta- me sustentar a minha emenda quanto aos de
mais collegios. 

O :1." é o do Limoeiro . Neste collegio a eleiç2o 
.liberal niio póde ser approvada. Está demonstr~1dó 
a 11. 5 da exposição c devidamente provado pelo do
cumento a fls. :-:!2 a 2i que legitima é a eleição con
servadora, feita sob a presidencia da mesa organi
zada pelo 1. _"juiz de paz, com crescido nGmero de 
eleitores e supplentes. Está pt·ovado que o empre
go da força publica tamhem ahi se deu, e de modo 
que não puderam reunir-se na igreja ... 

O SR. SEGISMU"'oo :-A prova? 

O SR. JosÉ MARr.o.xxo :- Apoiado ; praticados 
pelos magistrados conservadores, acostumados a 
aceitar justificaçõe:. clnndestinas, que só app~re
cem depois no parlamento, como se deu na Vtcto
ria, sem sciencia do promotor publico_ .. 

O SR. NASCI!IIEXTO PoRTELLA: -Os acontecimen
tos anteriores se prendem ao procedimento da au
toridade policinl, na eleição desta freg:uezia. Além 
dos motivos pelos quaes na exposiçà{) demonstrei 
ser nulla a eleição offici:Jl, não é a liberal_._ 

(Trocam-se differentes apartes.) 
O Sn _ JosÉ l\IAUIA::'i"NO : - Imagiue-se que partido 

conservador é o d'alli. 
O Sn. NAscumxTo PORTELLA: - Repito que a 

eleiç~c, cuja valillaue eu proponho, é a do :~ccôrdo 
do partido conservador com o · partido liber:JL 

ALGU:.\US YOzEs : - Não apoiado. 
o SR- NASCIMENTO PoRTELLA :-Eu fallo ante li

heraes que conhecem bem isto. O Sr. Francisco 
Teixeira de ll acedo, uma influencia liberal impor
tante.-. O Sn. NASCU~El\--rO PoRTELLA :-A prova está nos 

documentos. Entretanto a eleição liberal é nulln , O Sn. JosÉ MARIAXNO :-Esse estava despeitado 
bastando, para conhecei-o, attenuer, além do mais com as inlluencias liberaes. 
que allego na exposição, á que a mesa foi orga- O Sn . NÁsciMEXTO PoRTELLA:- De accôrdo com 
nizada sub a presidencia de um supplente de juiz o Sr. Macedo e com os liberaes que o acomp:mha
de paz não juramentado. vam, foi que os conservadores fizeram esta eleição: 

O 2_• é o de Panellas. A respeito dessa eleição Basta a circumstancia de s.::r esta eleição a expres
ahi está a justificação dada do emprego da força são da vontade dos dons partidos, e não a da vou
publica, que obstou que oj uiz de paz e os eleitores ta de do partido oiiicial do tenente coronel Neco ... 
da freguezia de Quipapá entrassem na igreja ma- O Sn. JosÉ l\'I.\mAxxo :-Morreu assassinado 
triz. Refiro a pag. 7 o que ahi houve, e a pag. 4:5 moralmente pelo J'uiz de :lireito. 
estão os documentos. 

A mesa conslituida sob a presidencia do f. o juiz O Su. NAsciMENTO PoRTELLA :-Como j;í morreu ... 
de 1l3Z, com os eleitores e supplentes em umacas:1 O StL JosE: MAmA:s-No:- Mas sobre a vida poli-
contigua ú igreja matriz, não havendo edillcio pu- tica e publica delle pMe dizer alguma cousa; o 
blico em que pu6esse funccionar... . pa1·ce sept!.ltis não vai tão longe; não deve apro-

0 Sn. SEGrs:~wxoo :-Desta eleiç·ão de Qui papá veitar ao homem publico. 
custou-me a ter noticia. O SR. NAscdmxTo PonTEr.r.A :-Continüo- A elei-

0 SR. NASCIMENTO PonTELLA: _ Podia 0 nobre ~.:.ão l!beral foi _11res~didn por um ~u1z. d.e paz ostra
deputado cnstar a ter noticia, não olJstante as rela- nho a freguezta e a comarca, o 1.. JUIZ de paz de 
ções em <jUC está com o centro da província, nws a 1 ~aranhuns. 
imprensa deu logo noticiadella c do que houve. 1 O SR. losf: M.AnLo.N~o :- Admir:t como clle lú 

O 3. • é o do Bom- Conselho. Delle trato a fl. G, pude entrur. 
estando os docu.mentos a fl . M. Vál.ida é a que _cu o Sn. NASCIMENTO PouTF:r.J.A :-É o que consta 
I>_roponllo, e for ~ resultado de accordo do 1~art1do das act3s. Basta pois a iucompetencia da pessoa q u~ 
liberal com.o par~tdo conserva~or; a outr.a c ore- presidiu a el·~i«;ão_ (.4paJ·tes.) Mns a lei tt'm esta· 
s'!ll_tado da VIOlencra e compressao da autowlade po- belec.ido 0 modo e condirões necessarias. para que 
llcral. , . o juiz de 11az possa ser admiltido a presidir org:mi-

0 SR. LUiz FILIPPE: - Violencia e compressão znçiio de mesa .em freguezia que não é de 3Ua juris-
cxereeu-as o juiz de direito. · dicção, ~ est?s. condições não foram preencl~i~as. 

O s J · ~, d Não podra o JUIZ de paz de G~ranhuns presrdrr a 
R. OSE l'iL-\.RIAXNO :-Estou apostan o que não eleição da freguezia de Papacaça d:1 coinarca de 

é partidario o juiz de direito do Bom-Conselho. Bom Conselho: isto não permitte a lei, nem pela 
Tenho de ajustar umas contas com este senhor e 
com o da Escada, com estas duas pero!as da magis- sua lettrn, nem pelo seu espírito. 
tratura brazileira. U:..lA. voz :-Em alguns lagares os juizes de paz 

o sn. NASCIMEl\--ro PORTELLA:_ Por mais firme tiveram o plano de inutilisar a eleição; não compa
pNposito que eu tenha de não responder aos apar- recendo. 
1es dos illustres deputados... _ O SR. NAscr:MEz..--ro PoRTELLA:- Este collegio com-

põe-se de duns freguezias: n de Aguas-Bellas e a de ,_o Sn .. Jo~É MARIANNO: -Não precisa responder. Pa aca a. Na La a mesa li ~ - · 
propOJ!hO, .f<!i organiz.ada por um juiz. d_e paz e.stra-

um momento.·· nho nao soa freguezm, mas :10 mnmcrp10 e a co-
O Sn. N.~SCIMEl\--ro PoRTELLA: -Bem. mar:ca. pelo ' juiz de paz de Jurema, comarca do 

aco11lecimentos havido · 
C'..a~a, da comarca do Bom-Conselho, seria ltorro
-risar esta camara . 

Aiuda mais: não compareceu nenhum eleitor, 
nenhum supplente para a organiza<:.tio da mesa, e-
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quer a camara saber como se organizou esta mesa? 
Foi organiza.da, niio nos termos da lei, chamando· 
se os inunediatos em votos, ou nn falta destes; cida
dãos que tivessem a qualidade de eleitores, mas :1.8 
cidadãos que estavam presentes. A Inesa, assim 
organizada, é nulla não só pela incompetencia de 
quem a presidiu, como por incompetencia daquelles 
que concorreram para a suã eleição_ 

O Sn. JosÉ MARUNNO:- Houye remessa de di· 
. nheiro, e viveres tendo-se por objectivo a eleição. 

O Sn. SEGrsl'>mxno:- Treze contos remettidos na 
ultima. administração conservadora, por conta dos 
soccorros publicos. · . 

O SR. N.\SCDlE:\"TO PoRTELLA:- Trato da eleição 
do Bom ConselhG, e os nobres deputados .... 

O Sn. SEGrs:~ru:xno :-Consta do relatorio da com
mis5ao. 

O Sn. XAscr:-.m~To PORTELLA: -Dinheirõ remet
tido para eleição ? 

O Sn. SEGISYUNDO :-Não digo que foram para 
eleição~ mas o dinheiro foi. 

O Sn. Lurz FrLIPPE :-Muita cousa guardou-se 
no sitio do coronel Constantino. 

O Sn. SEGrs:~~uxno : -Não havia alli generos para 
serem compr::i.dos (Ha outros apa1·tes.) 
- O Sn. N'AscrllrE~To PonTELLA: -Terei occasião de 
apreciar o aparte do nobre deputado ; por ora per
mitta que eu continue na apreciação sobre a e1ei· 
ção de Aguas Bcllas e do Bom Çonselho. A vali
dade da C!eicão conserYadora está demonstrada ll3. 
cxposicão, coino comprovada pelos documentos apre· 
sentados. As condições excepcionaes em que estava 
a comarca <lo Bom Conselho .... 

ú Sn. JosÉ lhRL-L"\"'XO :-Conflagrada pelo juiz de 
direito. 

O Sn. ~ASCiliE:\"TO PORTELLA : -Era horroroso o 
~>stado ua comarca. 

Apenas ha,•ia o actnal presidente da província 
tom:~do conta da administração e já lhe chegavam 
as mais aternuloras noticias da prepotencia, da vio
lcncia, da falta de garantias pessoaes naquella co
marca. 

O Sn. Lurz FlLIPP.E:-l\Iuito adrede levantadas. 
O Sn . NAsct!llENTo PoRTELLA :-Aquella localidade 

inspiravn o maior cuidndo. O commandante do des
tacamento prendia cidadãDs, punha-os no tronco, 
açoutaYa·os ... 

O Sn. SEGISlHíNno :-E o juiz de direito reunia 
em casa muitas pessoas pera promover de_sordens. 

O SR • .NA.scr:-.mr-."To PoRTELLA. :-E um · collector 
tudo isto insuflava. 

. O Sn. CosTA RIBEIUO :-:Mas o commandante era 
um official moderado. 

O SR . .NAscrME~To PORTELLA :-Taes foram os 
factos que impressionaram o actual presidente que, 
retirou .•.. 

O SR. JosÉ M:ARIA$XO :-Quiz dar arrhas de tole· 
rancia aos consei'Yadores, que não mereciam. 

O Sn. Josf: lii.wrAXM :-Tomaram-lhe o folego. 
O SR. NASCUIENTO PonTF..LLA :-Opportunamentc 

apreciarei este aparte do (olego, como o do nobre 
deputado relativo a soccoJTOS publicas-

O presidente.viu-se obrigado a retirar o cornman
dante da força, demittir o delegado de policia, no
meando o Dr. · Jansen ... 

O SR. JosÉ :M.urANNo :-Depois de pronunciado 
pelo juiz de direito,_ como têm feito todos os juize::. 
de direitos conservadores. ( H a outros apartes. ) 

O SR. NAsCiliE"-"TO PoRTELLA :-Foram preso~. 
sr. presidente, c.amaristas, juizes de paz, olllciaes 
de justiça foram surrados- . . · · 

Ult Sn. DEPtJTADO :-Onde houve isto ? 
O Sn. Josf: :MÁ.RIANNo:-0 nobre deputado conta 

historias ; acredita em tudo quanto lhe contam. 
O SR. SEGISliiUNDO :-Nada disto deu-se por occa

sião da eleição; o nobre d_eputado já disse que foi 
em Maio. 

O Sn. JosÉ MARrA.NNO:-E o que a província teste
munhou em outras epocas ? (H a outros apattes.) 

O Sn. NAsCIMENTO PoRTELLA :-Não· pretendia 
occupar-me, nem deste, nem de outt·os factos, como 
do desrespei!o ~a- a~?-tori~ade :policial pa~a _com a~ 
autoridades JUdlCiarl3.s. Em mmha expostçao refen 
em geral o es'tado da província, e pretendia a O'ora na 
discussão abster-me de entrar na apreciação de cada 
um dos factos ; mas os nobres deputados provo
cam-me e eu felizmente tenho aqm as palavras do 
_promotor publico, e1:11 correspondencia, que corre 
1m pressa sob sua ass1gnatura. 

O Sn. SEGISMuxno :-0 promotor publico conser
vador. 

O Sn. JosÉ }L\RIANNo :_:.E procedeu de tal modo 
que foi mandado responsabilisar. _ 

0 SR. NASC!liEJ.'\TO PORTELLA ;-,.(Lê) 
o: Apenas chegado em Bom Conselho entrou em 

« conferencia com o deles·ado, e della sahiu serem 
o: notificados no outro dta para ir ver um tronco 
• (conviva forçado da liberdade) um camarista, o 
« escrivão de paz, o da collectoria provincial e um 
o: negociante. · . 

o: Desobedecida essa ordem por absurda e illegal 
• foram d'ahi ha pouco presos o camarista e o ne-
• gociante; e requerendo habeas-cotpus foram-lhes 
« concedidas, apezar de não ter o delegado se dig
« nado responder ao . juiz de direito e nem tão 
•. pouco o carcereiro lhe apresentado os presos. 

o: Os habeas-corpus, porém, ficaram sem etfeito, 
« porque o delegado mandou que os presos ficassem 
o: na cadêa até sua segunda ordem. » 

E acrescenta: 
« Ao amanhecer do outro dia achou-se, que de

« zenove cidadãos pacíficos. estavam no troncó, 
« muitos dos quaes feridos, . sendo que nesse nu
• mero todos officiaes de justiça do juizo, porém 
« um unico que escapou á leva deu sua demissão. -

« Isto, porém, não era ainda o fim da peça, porque 
• logo pela manhã cercou o alferes Miranda a casa 
« do Dr. juiz de direito, e á noite deitou dentro a 

· sa, e 1 m p cq-
o: rar com seu destacamento afim de muda1·-1ne como 
• aos demais, para a terra da liberdade, isto é, 

c Tal foi o estado do Bom-Conselho durante um 
« mez que alli esteve o alferes :Miranda, nada de 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 26/01/2015 14:30- PÃigina 23 de 26 

Sessão em 7 de Janeiro de 1.879. 333 

« justiça, a policia tão sómente em acção prendia 
por conta propria a quem queria, soltava quando 

« julgava conveniente, varejava casas de escrivães, 
« rasgava processos crimes, e era finalmente se-
• nhora absoluta dos destinos daquelle infeliz 
• termo, d'onde parecia ·ter fugido a vida. • 

Esta publicação, cujo trecho leio, está firmada 
pelo promotor publico, o Sr. Dr. Torres Grangeiro. 

O SR _ BuARQUE DE MACEDO :-Que é um bom ro
mancista. 

O SR. Lurz FrLIPPE:-V. Ex. não citou um nome 
~e quer, de vereador, juiz de paz, autoridade su
perior ou homem de posição. · 

0 Sn. NASCIMENTO PORTELLA:.-Contém essa pu
blicação o resumo das noticias publicadas nos jor
naes ; já disse que o meu proposito é não entrar 
nestas minudencias, mas sim tratar em geral do 
processo eleitoral, sem agitar questões desagt·ada
veis ; si trato agora dessa é contra a minha vontade. 

O Sa. NAscniE:.\"TO PoRTELLA :-Eu disse que um 
dos fundamentos, não disse que era o unico, e :lC
crescentarei que esse acto presidencial não se con
fórma com a chamada condescendenâa. 

O Sn. LUiz FrLIPPE :-Isto nada prova, só póde 
provar que sómente se queri:J. pe1·seguir. 

0 SR. NASCIMENTO PORTELLA: - 0 presidente da 
província, por essa portaria de 28 de Outubro, sus
pendeu os juizes, que não tiveram força bastante 
para em nome da lei effectuar a prisão desse com
mandante. A imprensa :1preciou esse acto ·-

0 Sn. Luxz FrLIPPE: -Que imprensa? A conser
v;adora que foi cabalmente contestada.. ·· 

O Sn. NAscrMENTo PoRTELLA :-Não digo que niio 
tivesse sido contestada, di~o apenas que CS$e acto 
de suspensão encontrou a aevida reparação no su
:Qerior tribunal da relação, crue julgou improce
dente o processo de responsabilldade, reconhecendo 
não ter fundamento. 

O Sn. Luxz FILIPPE dá. um aparte; Foi dito ha pouco que o presidente d.a província 
tinha providenciado sobre esta comarca. 

Até então a presidencia resistiu o.o reclamo in- O Sn. NAscn.tENTO PoRTELI.A:- Como havia a 
cessante da população da comarca, its representa- autoridade judiciaria deixar de proceder em segredo 
ções do juiz de direito, do juiz munici-pal, uo pro- de }ustiça, em relação a homens que tinham co-réo;; 
motor publico: mas afinal dcmittiu o delegado de e a respeito dos quaes deram-se cofl.dicões tão es-
policia. . . peciaes? • 

Ultimamente, senhores, fez baixar portaria de Qual o juiz que no estado da comarca do Bom 
suspensão do juiz municipal, do ex.-prornotor·pu- Conselllo podia fazer intimar e prender a um com
blico, e do supplente do juiz municipal, mandando mandante do destacamento que procedia como 
responsabilisal-os por motivos que me pareceram aquelle? 
desde logo desLituidos de fundamento. A hora está terminada, mas eu peço a V. Ex. per-

Sabe V. Ex. qual era um dos fundamentos? Era missão para continuar. 
não ter o juiz municipal prendido este comman- I o Sn. PRESIDENTE: _ Já passam vinte minutos 
dante do destacamento. · \ da hora em que devia terminar a sessão. 

O SR .• c?sTA ,.Rm~mo :-Não, senhor. iare0e-me o SR. NASCil\IENTo PoRTELLA:- Limitar-me-hei, 
que V. Ex. esta en0 anado. _ portanto, a pouco. 

O SR. NASC!11IENTO PoRTELLA :-F01 este um dos . o ~-o~ 0 de Cimbres: pelos documentos que ins-
fundnmentos. truem a minha exposição acha-se em evidencia 

O Sn. CosTA. RIBEIRO :-0 fundamento foi ter-se provada a validade dessa eleição. 
feito um processo clandestino. Disse-se, Sr. presidente, que foi uma eleição da 

O Sn. NAsci~mNTO PoRTELLA :-E' um delles. qual chegára noticia á capital depois de decorridos 
Let•ei a portaria : (lê) muitos dias. Entretanto, ahi está o offl.cio do subdc-
·- o presidente da provincia, verificando do legado de policia, dirigido á mesa eleitoral, dizendo-

traslado uo proces;;o instaurado no termo do Bom lhe que era illeg:J.l a su:J. reunião. · 
Conselho, em virtude de denunCia do promotor · Si por ventura ella fosse clandestina, a autori
publico interino da comarca, bacharel Fiel Vieira dade policial não teria o~ciado á respectiva mesa. 
Torres Grt"ng-ciro, contra o alferes do corpo d.e po- Entretanto a eleíção da mesa liberal não foi pre
licia Innocencio José de Miranda, e diversas praças sidicla pelo juiz de paz da localid:J.de e sim por um 
do mesmo corpo, ahi então destacadas, pelo crime juiz de paz de comarca differente, o do districto da 
previsto no art.· H6 do codigo criminal, não só Gamelleira da comarca do Buique. . 
que se procedeu ao segredo de justiça dos actos de· u111 SR. DEPUTADe: -Neste officio parece que não 
formação da culpa, nchando-se aliás os réos pre- se afilrma que se estava fazendo a eleição. 
sentes, o que importa flagrante violação do disposto 
nos arts. 1~2 e i~7 do codigo do processo criminal, O SR.- NASCIME:NTO PORTELLA :-Affi.rma. 
mas ainda que, pronunciados os delinquentes em o 1\IESMO SR. DEPUTADO :-Nem -havendo noticia 
crime inallançavel, deixaram de ser recolhidos á de que se fazia uma eleição. 
prisão e intimados da pronuncia, apezar de pre• 0 SR. NAscil\IEl\"TO PoRTELLA :-Pois bem, é isto 
sentes no termo : resolve suspender do exercício 
o juiz municipal, bacharel Joaquim Antonio da mesmo. 
Silveira, e mandar submettel-o a processo de res- O !IIESMO SR- DEPUTADO :-Ê preciso apreciar-se 
ponsabilidade, assim como ao supradito promotor a descripção e dar-sG a ella· o seu valôr. E é a prova 
pu ICO m e m , a r 1 1e1ra res ran- 1 i - • -
geiro. e ao 2.0 supplente do juiz municipal, Au- legado. 
gu~t~ Ma.rti~1~a~10 Soares Villeln.-communicou-se o ~R •• 

o Sn. CosTA 1\mEtno :-Logo ntíüé o unico fun· 11s. 9 daex.posiç:i.o e é comprovado pelos documentos 
damento. ~~ fls. 62 a 65. 
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Ainda qmmdo dos collegios de Cabrobú e de Como este, outros factos se deram, e o nobre 
Cimbt·es não fossem approYadas as elei«;ü~s conser- deputado ha de lembrar-se, delles se occupou a 
vadoras n~m por isto ficaria prejudicado o meu di- imprensa da província; não venho agora referir'· 
ploma. . esses factos. · 

O 6.o é o de Bom Jardim. O Sn. Josf: l\IAUIANNO :-Deve referiros factos, e 
sr. presidente, na exposirão á -pag. 7 está relatado não argumentar yagamenfe. · 

tudo quanto occorreu em Bom Ja·t·dim. Estão ahi á 
lls. õ.:i documentos que comprovam a violencia ua O Sn. NAscr!IIENTO Pon.TELLA:-Pnra a . demonstra
parte da autoridade P?li~ial. O proced!men~o da ção da validade da minhn eleição não preciso 
mt'sa legalmente constrtmda sob a prestdencta do entrar nessa cxpositão-
1. o juiz de paz e com o concurso de quasi todos os Si for rccunhccido o meu diploma, occupar
eleÜores e supplentes esl:i cabalmente justillcado me-hei desses factos para que sejam datlas provi
pelos oíllcios 4irigitlos ao juiz de direito da co- tlencias necessarias. 
marca, e pelas respostas p<ir este dadas. . Embora a digna conunissão não tenha emittido 

A mesa organizou-se na igreja matriz. Constituiu- parecer sobre estes collegios de que ullimamente 
~c assim no logar em que a lei pre5crcv;: c segundo tenho fallado, é licito esp~rar que em vista da expo
as norma::; por clla estatuídas. Não houve contes- sição e dos documentos que a instruem, exposição e 
la~ão quanto a sua formação- documentos não contestados, a camara dos Srs. de-

No dia 5, porém, iniciados os tt·abalhos, a força putados approve as eleil.~ões, a que se refere a mi-
pnblica obstou o exercício do direito do voto. uha emenda, e tanto é bastante para que seja reco-

A mesa tlirigiu-se ao juiz de direito, reclamou nhecido o meu direito como deputado pela proviu
providencias; o juiz de direito, dirigiu-se ao dele- cia de Pernambuco. 
gado, exigindo que este fizesse cessar o emprego A commissão em seu primeiro parecer pri
tla força publica; e disto deu sciencia il me~a. Mas vou-me de crescido numero de votos; não digo 
as garantias offerecidas assim l)ela primeira auto- 'que o fizera com intenção de prejudicar-me nem 
ridade da conearca foram completamente illudidas de praticar. uma infracção da lei; longe e:,;tou de 
pelo delegado de policia. f · · t' d' 11 · 

Foi a mesa forr~ada a transferir os seus trabalhos <lZer essa lllJUS l(.'a aos tgnos cav;t eu·os que a 
" compõem; mas pelas circt:unstancias que se deram 

para a casa da camaea e :.thi concluir o processo ele i- entãQ, e aqui expuz, a const~quencia foi ficar em 
tora!. Qual das eleitões, perg-unto, !leve ser consi- parte prejudicado o meu direi_to .. 
derada válida: a que se procedeu perante mesa le-
galmente constituída, ou a liberal feita dentro da Já n~o foi pouco, senhores, que do collegio de 
igreja matriz, sendo a mesa organizada por quem ILambé, collegio por mim contestado, conhecesse a 
não é juiz de paz, nem 30 menos juiz de paz de camara em ses!'ão preparatoria: sobre elle nada 
qualquer outra comarca? mais direi, desde que a caruara dos Srs. deputados 

· reputou Yálida a eleição que suppuz nulla, por 
Creio, senhores, que basta esta ~6 consideração causa dn influencia da força publica (Não apoiados.) 

para que se não JlOSS;-t admiti ir como válida a elei- E si ella attendesse para os documentos com que 
· •.~ito lt"l>eral. · .. · h · - - · mstrm mm a expostç:~o nao teria por certo appro-

Ulr Sn. DEPú"TADO:-Como foi Oi'ganizada a mesa? vado aquella eleiç~o. Foi a forra publica que Jlro
A mesa já estaYa or,:anizada e no outro dia os elei- moveu a juncção dos dous partidos conservador e 
tore~ fugiram. liberal, fazendo causa commum. O vigario da 

o sn. NAscnm~""To PonTELT.A:-P••rdoe-mc 0 nobre freguezia c outros liberaes fizeram a eleição de 
deputado, não houve t:Jl ruga. accürdo com os conservadoz·es, e souberam pro-

Não foge quem se dirige ti. primeira ·nutoridadc ceder, apezar da actão policial e da força publica 
da conwrca, recebentlo como t·ec,~beram pur c!'cri- que tomou a porta da ig-reja. 
pto as respo:>tas. dessa autoridade, rP.spostas que O Sn. CosTA. RIBEIU0:-0 que havia na porta da· 
estão transcriptas na exposiçlio " mostram o proce- igreja era um oíllcial de linha de espada desembai-
dimentu de um e de outro. I nhada, ameat;ando os liberaes. 

Ulr Sn. DEPL""TADO :-V. Ex. acabotl tle dizer que \ O Sn. NAsCI:\IEXTO PonTELLA:~Deu-se ahi o facto 
e!Je deu l?da a garantia. ·- . i derrs<:r cet·cada e_i_m·adid_a a casa da ?amara, no dia. 

o Sn. NAsct:MEXTO PonTELLA:-Nao drsse que . se""umte pela fot~apubhca., ,sendo arrel}en~ad~ a 
deu totla a garantia, nem tal podia fazer uaquellas Ut:t~a,_ ~ fort_:ada_ a me~a, le-almente consttt~uda, 
circumstan.cias, sob pena :~te de sotrrer violencias a 1! pata 3 .1greJa. de Nossa S~nhora . do ?uL~_t ro e 
jrruaes ns que outros têm solfrido. ?lu. c~n~!Utr os t1 ~balhos elettora~s, ~ autoudade 
o ~ . __ . . . JUdtctana ficou prtvada de dar aud1encta na casa da 

O ::sn. JosE 1\IAniAx:-;o: -Nao dtga tsto. O que se camara. 
tleu em Bom-Jardim e outros Iogares tambem foi Consta isto do termo mandado lavrar pelo juiz 
espanc:~mento? de direito e pelo juiz municipal. Mas, emfim, como 

O Sn. ~Ascrl\IEXTO PoRTELLA :-Para que o nobre disse, já foi approvado o primeiro parecer julgando 
deputado quer obrigar-me a entrar em minuden- válida a eleição por mim contestada, e portanto não 
cias_ que se deram n~ el~iç~o? . . . j proseguirei, not~ndo apenas que se isto fez em 

Dtgo apenas que st o JUIZ de dtrelto mats hou- sessão preparatoria. 
vesse feito poderia talvez ver desrespeit.ada sua ! -
autori · · , ~ .e · · · 
municipal quando no exercício da vara de direito, 
que dando o habeas-corpus, a policia manteve a 

risão fa. t , · · 
da relação. Fal!o do facto acontecido com o cidadão 
Victor de tal (Apartes). 

foram approvadas eleições de freguezias por mim 
contestadas; a de Pesqueira, a de Santo Antonio e a 
da Varzea. 

O SR. JosÉ MAnrA..,No :- A.bi os conservadores 
, fugiram vergonhosamente. 
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O Sn. NASCIMEXTO PORTELL-~:-É umaelcióioquc OSn. N.~scr!rmXTO PonTELLA :-Está se mostrando• 
já.e~tá juJg-ada, c portanto parece que, q1Íalqucr muito apaixonado. 
-o'bscrvaçao de mais que cu fizer._ . Felizmente o Sr. Barão de Moríbéca é um homem 

O Sn. SEGISl\IUNDO ·: -Pó de- fazel-o incidente- bem conhecido, c não precisa de defesa_ 
mente. Dizia eu, Sr. presidente, que si me fosse licito 

0 
S 1\.r C}ltr::tr no exame dessn clciçtto, apresentaria as cer-

n. ;.,AscnrExTo PORTELLA:-Vejo que o nobre trdões d'onde consta petição inicial da acção pro-
deputado tem desejo que o faça.·· posta contra o subdelegado, a prova testemunhal 

O Sn. SEGISlllUNDO: -Tem o direito. para mim é produzida, e a defesa por elle opposta. Si não esti-
indifferente. · vesse munido dessa prova, niio articularia o facto 

O SR. N.~scr11m."i'TO PonTELL.\:- ... e tem rnão. porque sou incapaz de fazer uma arguição desta 
que talvez alguma increpaeão lhe tivesse sido feita· . ordem sem ter a competente prova. 
bem como á administração "da província. ' Ul\I SR. DEPUTÁDO :-A quest:1o é que houve ver· 

O SR. SEGISliiUNDO: _Não me consta. dadeiro abandono nos termos da lei. 
O SR. JosÉ MAniAl\"."i'O: _Os liberaes fizeram a O Sn. NASCIMENTO PoRTELLA:- O que c facto, 

eleição naprovincia sem tropa, e foi esse 0 unico Sr. lH'esidc~te0 é, que.owanizol};~s~ ~mesa legal· 
logar para onde 0 governo mandou tropa. porém m~ute no dia ..... No d1a <.>,,ao pr!UCifnar a c~amada 
para garantir a eleição consérvadora. · _ I for a urna ~rrebentada, ti a~ou-se_ um conflr~to ... 

O S}'t. NASC!li,!'NTO PoRTELLA: -Si me fosse licito I O Sn. JosE 'MAniAX::>ío :-Suo ferulos um liberal 
aprecrar a elerçao de:;sa freguezia, eu mostraria que e um soldado. . 
qualidade de violencias alli empregou o subde- 1 O Sn. NAsciMENTO PoRTELLA :-A mesa suspen
legado de policia; elte lá está sendo demandado para\ deu os trabulhos e communicou todo o occorrido 
pugaros rewolvers e balas. ao Sr. presidente da provincia: e e.ste approvou o 

O Sn. Jos:E l\IAnrAxxo :-Já. protestou contra isto p~oc~dimento da mesa. No dia seguinte, 6, ren· 
e chamou á responsabilidade, _e o facto de se oppôr nru-~e. · · . _ 
ao paga~cnto prova o contrarro, que não comprou O Sn. JosE MARI.ANNO :- N:.~o compareceram. 
taes objcc_tos. . O SR. NASCIMENTO PoRTELLA:- Nem era pos-

O Sn: ~ASCiliExTo PonT~LLA:- Eu tenho aqui srvel comparecer; o nobre deputado deve subel-o. 
as cert.tdo~s que provam ~ao contestar elle o fucto. o Sn. JosÉ :MARIANNO :-Era. o seu dever. 
Como Ia d1zendo, llouve d1sturbios na eleição, arre· . • 
bentaram :;~ urna OSn. NAsciMENTo PonTEr.LA :-Mus o nobre depu-

. · · · . . taclo era o chefe de policia. deve saber o estado 
_.O Sn. JosE MAn1ANNO :-_O drsturJ?ro. fOI pro mo- em que estava a freguezia. · .. 

v r do pela gente do Sr. _Ba~a? de Mori_be_cu, que es-

1 

. . . ·._ ,_ ~ · · ·. 
tava colloeando, cada mdrnduo, ma1s de uma ce- . O Sn. SEGI:oli!UNDO. A:; ' horas du norte do d!.l 
dulana urna. 5 compromettr-_me_ eu na presença do Sr. presr· 

dente da provmc1a a manter u ordem no dia 6 ; 
portanto os leões tinhum garantia. O Sn. NASCIMENTO PoRTELLA:- Não fu~a essa 

injustiç;a a um homem respeitavel. . • . 
.. O Sn. JosE MA~.'..NNO :-~ão é injustira, porque 
.]a em. uma elerçao elle fot ::tgarrado pelo bra~o 
quando pretendia introduzir mais de uma cedÜla 
na urna. 

O SR. N.\SCil\IE:s-To PoRTELLA:- Vejo que em 
rela_ção a um cidad~o tão respeítavel como é o Sr. 
!la_r<lO de ~ioribécn, o nobre deputado é nimiamente 
IUJUsto. 
. ~ Sn. J_osÉ MAR!Axxo:- Respeitavel pela po

SIÇ~o offic1al e socral que tem pelo dinheiro e nada 
mats ... 

O Sn. NASCI'-I},;NTO PORTELLA:-É uma injustiça. 
O Su. JosE 1\LuuA.:.'INO :- ... dinheiro que serve 

mais de tlagello do que de beneficio. 
. 9 s1:1. N~scrME"''TO PoRT~LLA :-Não~ apenas uma 
IUJUsttça, c uma grave ofiünsa a um c1dadão digno 
de todo o respeito. 

O Sn. JosÉ MARIANNO :-Si formos discutir. eu 
posso contar um facto de um homem de muita 
consideração social a quem o Sr. Barão de Moribéea 
ameaçou de mandar arrancar-lhe as telhas da casa 
qu - . - . ' . 
não sahisse incontinenti com a sua familia, com
posta de muitas senhoras. 

. . 
deputado está despeitado. _ 

O Sn. JosÉ !!Luu~:~w :-Não estou. 

O Sn. NAscntENTO PoRTELLA : - Não contesto ; 
mus o estado em que estuva a freguezia era tal que 
seria impossivel haver juiz de paz ou quem quer 
que fosse que uffi.xasse um edital na porta da igreja. 

O que é facto é que· ante um acontecimento tão 
grave a presidencia da província, no dia 7 offi.cion 
aos cidadtíos que tinham-se constituído em uma 
mesa illegal, organizuda por um juiz de paz da 
freguezia do Po«;:o, que estan presidindo a mesa 
eleitoral dessa freguezia . 

O SR. JosÉ M.uu.~xxo :-Não apoiado foi presi-
dida nesse dia pelo substituto legal. • 

O Sn. NASCTME:\'TO PORTELLA:- Não é isso que 
digo. 

(H a ou.tros apa1·tes.) 
O Sr. presidente da província officiou-lhes para ... 
O Sn. JosÉ MARIA.J.~No :-O Sr. presidente da 

província foi além da lei sómente para favorecer 
os conservadores. 

O Sn. NAsCIME!-I"TO PoRTELLA:- Lerei as pala» 
vras da falla presidencial de abertura da assembléa 
provincial relativas a essa eleição. 

· rz a onde no dia :L o da 
reunião houve um disturbio; pelo que-a respectiva 
junta adiou os trabalhos, os quaes, recomeçando 

osteriormente, terminaram sem incidente algum 
s o •• 

; Eu transcreverei para. se conhecer o juizo por 
elle formado. 
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_O Sn. SEGis~w~"DO :-A este respeito eu já disse 
que offereci garantias, que foram recusadas-

O Sn. NAscr.MENTo PoRTELLA :- A opinião geral 
da província é que a eleição liberal nãt> podia ser 
considerada váhda ; mas por circumstancias muito 
intimas da vida particular de. partido na província, 
cousa em que não quero envolver-me, porque 
pelo contrnrio desejaria ver o partido liberal da 
minha província unido e forte ... 

O Sn. JosÉ M.ARIANNO :- E está unido e forte ; 
a prova é que venceu a eleição sem praticar vio
lencias_ 

O Sn. · NAscnmNTO PORTELLA:-... eu quizera 
vel-o 'Unido e forte para ... 

O Sn. TAVARES DE :MELLO: -Então deve estar 
:"atisfcito ; eU e está unido e forte. 

O Sn. N1,.scr::.tE!\To PoRTELLA : -Está? ... 
O Sn. TAVAREs. DE MELLo: -Está. 
O Sn. NAscmENTO PoRTELLA : - Quem me déra 

_ que eu podesse neste momento, dirigindo-me ao 
honrado deputado pelà minha província, illustre 
ministro de estrangeiros, congratular-me com S. Ex. 
por esse resultado que se annuncia, porque, si eu 
sou conservador, sou tambem pernambucano .... 

O SR. SEGIS:!!.!.UNno:- O partido conservador é 
que se diz, está desunido, ainda mesmo em oppo-
sição. · 

- O SR. N.~scmE:.\"TO PortTELLA :-Não sei que refe
rencia púde ter isto. Respondendo a um aparte,· 
cumpriria dizer o que vinha a JH'•Jposito; mas, se 
os_nobres deputados julgam a pruposito que entre 
mmha pessoa em discussão, eu peço licenra . :í 
camara para prescindir de tomar em considerarão 
o que os nobres deputados acabam de dizer. • 

O SR. A!\"TONIO DE SrQuEmA :..:....Trago a pessoa de 
V. Ex. como um membro pl'oeminente do p:~rtido 
conservador ... 

u~r SR. DEPUT.\oo:- Um de seus chefes, ainda 
não reconhecido por todos. 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA:-... e que disputa 
com o sr. conselheiro João Alfredo a chefia do 
partido. 

. U:~\1 SR. DEPunno :-E se disputa, está em seu 
direito; faz muito bem. -

O Sn. NASCDIE!\"TO PoRTELLA :- Senhores, niio 
disputo a chefia a ninguem. O Sr. conselheiro João 
Alfredo tem bastante merito, bastantes servi{~os á 
causa publica e á província, para fLUe eu, conser
vador,como sou, de convicções, procure causar-lhe 
algum embaraç-o. · 

0 SR. JOSÉ MAUIAXNO :-Não é V. Ex., são os po
VOS que quex:_em dar-lhe a chefia. 

O Sn. NAscmE!.\"TO PoRTELLA:- Nem os povos, 
nem nin~uem. O que aspiro não é a chella do 
partido, é ter na minha província, não só dos meus 
correligionarios como dos meus adversarios, apre-. 
ço, estima e consideração. 

ALGUXS SRS. DEPUTADOS DE PERNAMBUCO :-E tem. 

O Sn. NAsci::.IENTo PoRTELLA:- .... e me inte
resso muito pela causa da prodncia que represento. 
Seria para congratular-me com S·. Ex. pela muita 
força que encontra, forç.a que eu desejaria vê( ap
plicada a tudo quanto diz respeito ao melhoramento 
material e moral da provincia em que nascemos, O Sn. NAscuml\"TO PonTELLA :-E sei retribuir-
e não despendida apenas em favor pessoal, que lhes. 
pouco serve e que em geral se esquece. Eu poderia o SR. LIBEitATO BARRoso ;.....,São esses os chefes 
felicitar-me si por ventura fosse exacta a asserção legítimos. 
1lc estar unido e forte o partido liberal, porque · 
então mais facil seria a missão daquelle que está O SR. N.;,scmExTo PoRTELLA:- O que aspiro é 
na alta governaçâo pulJlica; mas, infelizmente, per- proceder de modo que, em minha provincia, n5o 
mittam-me dizer. os factos mostram 0 contrario. me torne indif!'erente a tudo qu:mt? interessa ao 
E si me fosse pó:ssivel devassar 0 intimo do que s~u dese~lVolvunento moral e materwl, e I?Ortanto 
ahi vai.... 1wo prec1so an~ar procuran~o cpefias, morJ?ente 

o Sn. JO"É M\.1\I \.X~o· _ ~\h 1 em concorrencm com um _Cldadao, q~e muito se 
· ~ - · · · - · - 1 recommenda por seus serv1ços e posiçao. 

O ~n. NA~cmE::-."'ro .~on!gLI:-\:-:- ..• e 1~1.esmo 81} eu tivesse de rt!ferir-me ao artigo de intima-
apreciar :l9,U!IIO que Ja nt1o. ~ Ulti.lll_ü, que Ja ten! r ção que na Provincia, do 2:1. de 1tla10, foi dirigido 
sido mamfestado, eu Ji.:>qena, ='I m~e1·ess~ss_e a aó actual ndministrador da província, certamente 
camara, moslrar o contrano 1la a~scr~ao enutttda.. encontraria nclle elementos muito diverso:; de 

O Sn. TAvARES DE :.'IIELLO:- Potlt~ria provar o apreciaç:fio. Mas eu não o f:u;o. 
seu jpgnno. 'T d' ) 

O Sn. Lmz FILIPPE:- Por fuetos, não: por in· ' rocam-se t'Vf!I'SOs apal·tes. 
ducções, sim. · Não quero fatigar mais a attenção da cmnara. 

O Sn. NAscmE:.\"TO PoRTELLA :-Por induc~õcs de E' natural que os nobres deputados. e a íllustrc 
palavras, etc., mas não é esta a minha questão. commissão procurem responder-me c eu volte á 

o Sn. ANTO:SIO llE SIQUEIRA :-v. Ex. não 0 fn tribuna. Então apreciarei alguns dos apartes a que 
. devo resposta. A hora está muito adiantada e pre-

por mteressc proprio, porque então veria aqui as ciso terminar; mas, antes que 0 faça; peço-lhes 
desavenças publicas que se deram no seio do seu permissão para referir algumas palavras desse 
partido, as descomposturas pelos jornaes entre artigo notavel e que tanto effeito produziu, como 
V. Ex. e outro chefe do partido conservador da os factos mostraram. 
província, o Sr. Lucena, fazendo-se accusações a :A.hi foi dito que 0 VIce-presidente d~ província 
V. Ex., nas quaes não acreditamos. furto_ u-se ao des. empenho do _pensamento polit_ico do 

O Sn. CosTA I EI ·- t\. oi · fizem 
tiça de não acreditar- effectivo ; que a liberdade não transige, não pó de 

_O Su. JosÉ MARLI.XNO :-As sc~nas do diploma transigir, não deve transigir; e mais o seguinte: 
disputado entre o Sr. conselheiro Theodoro e o "' s ncias sociaés são criticas são ex-
r. ugus o e tVeira. tremas: queremos arcar contra toda a sua acçao e 
(Cn.1za~n-se out1·os apa1·tes.) \ efficacia, mas queremos que nos dêm um pessottl 
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apto, um pessoal de inteira confiança, • que nos 
comprehenda, qu.e nos ouça, que obedeça. • 

Ante essa Intimação não era possível deixar de 
haver o que houve. Entretanto se me diz que os 

É lida e mandada a· imprimir a seguinte 

RED.~CÇÃO DO PROJECTO, N. 5. DE !878. 
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meus correligionarios est1o habituados a occupar Aassembléa geral resolve : 
as posições officiaes, quando a verdade é que ainda Art. :l. o Fica approv~ do o decreto n. 67~9, de 
não tinha apparecido esse artigo e já tinham sido 10 de Novembro de i877, que concedeu a casa 
dadas 60 demissões <'te empregados puLlicos, não commercial de John Roch &: Son, de New-York, 
de confianra, ao passo que na situarão passada a subvenção annual de ~00:000,5000, paga por tri
apenas 26. 

1 
mest~es, no Rio de Janeiro, em moeda corrente do 

Fazem-se, Sr. presidente, accusações injustas; BraZll, para o estabelecimento de uma li,nba de 
não podia esperar que na discussão de verifica~·ão paquetes a vapor entre os portos do Rio de Janeiro 
de poderes se procurasse chamar-me para esse ter- e New-~ork, com esca.la pelos _deS. Thomaz, Pará, 
reno; fazem-se accusac;ões del'tns. mais que in- Marauàao, Peruambuco e Bahia, alterad:~s as clau-
justas... · sulas 2.• e 3. 3

, que acompanbnm a esse decreto, 
• • ·• ~ . .., . , ! no sentido de inclui·r-se na escala o porto do Ma-

UM SR · DEPUTADO .-V· Ex· :-;,, lem hra:s:-e de I. ranhão e augmentàr-se o tempo das viagens de 
68!... · .

1 
ida e volta na ra~ão de um dia cada uma .. 

O SR. NASCIMENTO PoRTF.LLA:-0 paiz nota que Art. 2." Revogam-se as disposições em con-
aquelles que stygmatisaram o 68 não sejam os pri- 1 trario. . 
meiros a protestar contra os factos presentes. I Paço da camara dos deputados, .7 de Janeiro d~ 

E é sobremodo injusto que ao orgão de um par- I :1.879.-Ruy ·Barbosa.-!. M. de Macedo. 
tido se dê a denominação de pasquim. Respeito Fica adiada a discussão pela hora. 
muito a imprensa P?rtid~ria, quér seja do partido 0 SR PRESIDENTE dá para ordem do dia 8: 
a que pertenço, quer seJa daquelle que advoga_as ·. _ . . ~ . 
idéas dos nobres deputados; cada nm desses orgaos \ 3. :a d1scussao do projecto n. ~O~ ~e 187' t vmdo 
póde ter desvios, ter fal~as, mas cada um obedece 1

1 
do senado, CCinceden_do garantia. de JUros a estra

a um pensamento superiOr, cada um cnmpre sua \ da de ferro do MadeJ.ra e 1\lamore. . 
alta missão. · . - · 2.a parte (depois de unza ho1·a ou antes).-Conti-

UM SR. DEPUTADO dá um aparte. nuação da discussão de eleições de Pernambuco. 
O SR. NAsci~IENTO PoRTELLA:-Mas nem porque Levanta-se a sessão ás ~ 1/2 ·horas. 

haja esses desvios, podem ser chamados de pas
quins. 

E nem as modificações que se operam no pensa
mento que os dirige fazem perder-lhes a impor-
tancia. · 

Sessão em 8 de .Janeiro de .187'9. 

PRESIDENCIA DO SR. FnEDERICO DE AL!\IEIDA (1. 0 ViCe· 
presidente). Poucos dias antes da ascensão da actual situação 

(a :l5 de Dezembro),escriptas foram no jornal, orgão 
ao partido dos nobres deputados, as seguintes pala- SU?.fl\IARIO.-EXPED!Elo"TE.-Obsei'VllÇÕCS <'.os Srs. Be,;erra CaYal-
vras, quenão sei se aceitarão hoie.. . cante, JoaquimBento,JosóMnriano, e Bunrque de :Macedo. 

J -PR!lll!:IIU. I' AnTE DA ORDEll DO DU .. -Estra.da de ferro UO :\la.· 
U:u SR. DEPUTADO:-Declaro qil.e as aceito. deira c 1\Iamoré.-Discuraos dos Srs. Bunrquo do l\[acedo, 

souza Carvalho, e 1\brtinho Camllos.-Emenda substituth·a 
O SR. NASCIMENTO PORTELLA:- Não precipite do Sr. Buarquc de 1\bcedo.-Adxamento da discussão pela 
. • • bora.-sEGO:IDA PARTE I)A ORDE.'ol 1)0 DIA.-Elciçlio de Pernam-

aSSlffi O SeU JUIZO· · · buco .-Discursos dos Srs. Deltrão, Lourenco do Albuquerque, 
o MES:\10 SR. DEPUTADO:-Toda a doutrina que pré- . Segismundo e Nascimento Portella. 

guei na opposição, hei de prégal-a ~gora no partido l . · · 
do governo I :\.'s :1.1 horas da· manhã, feita a chamada. acl1am-se 

· · · . . prêsentes os Srs. Fre~eriéo de Almei4á, Cezar!o 
O SR. N4SCI1>1E:STo. PoRTELLA (lendo).-;« O ll~p~- Alvim, Horta de AraUJO, Alves de AraUJO, Antomo 

r~dor, que temos, dissolve cam~ras, C~Ja. ma~or1a de ::;iquei1·a, Martinho Campos, Candido de Oliveira, 
tmha um _pen~mento contra no ao ~u~ust~r10, e ~Iello e Alvim, Lourenço de Albug_uerqu~. llanoel 
chama a m~nona para sustentar esse mmisteno,!lue Eustaquio, Visconde de Prados, Affonso Celso, Pe
elle orgamzou n<ts trevas e na so~bra,sem se 1m- dro Luiz Liberato Barroso, Pompeu, lldefonso de 
portar com o parlamento. No B~az1~ o po~e.r pessoal Araujo, hulcão, Leão Velloso, João Brigido, José 
nem tetn bo~ senso, nem ~r1t~no .PohtJco: sel- Caetano, Sinval, Josê Basson, Souza Andrade, Lima 
vagem e obstm.ado, co_mo maiS nao po~e haver, nao Duarte, Morcira de Vasconcellos, Rodrigues Junior, 
c~de_, porque so se gUJa por seus caprtell~~. e acre- Baptista Pereira, Freitas, Theodoreto Souto, Felicio 
dita que _so _elle sabe ~lguma cousa de poh ttca; tr~ta ·dos Santos, Costa Ribeiro, Hygino Silva, Buarque 
aos braztleiros como u_m povo d~ boçaes e hotte~- de Macedo, Tavares de Mello, Manoel Carlos, Viriato 
lotes. A sua vont:tàE? ~ tudo, e somente tudo; nao de Medeiros. Macedo, Beltrão, Barros Pimentel, 
quer . encon!rar o ~mnno con_selh_o; quer a obe- Paula Pessoa·. Fidelis Botelho, Tavares Belfort e Al
dienCia passtva_, e amda. a_ admmwao . para os seus · meida Couto: 

· ' • Compareceram depois da chamada os Srs. Bezerra 
UM SR. DEPUTADO :-Nós temos a coragem de sus- de Menezes, José Mariano, Silveira de Souza, Ruy 

tentar aquillo que dissemos, não renegamos. Barbo:;a, Esperidião, Luiz Filippe, Fabio Reis, 
--- --- - --- BONSiERe;-. -;PiNW:kSeeDtENTO ·PoRTELLA. Sr;--cpresi , · · , 1 colino M01Il'lÇSouto, Segtsmun· 

pt:eciso ·terminar ; já tenho por 4emais .abusado da do, Manoel de Magalhães, Sergio de Castro, Monte, 
attenção da camara; pe~o-lhe mll descul}las. . Ignacio !IInrtins, Theophiio Ottoni, Souza Carvalho, 
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Ribeiro de Menezes, Souza Lima, Zama, Galdino e 
Bezerra Cavalcante. 

Compareceram depois de uberta a sessã:o os 
Srs. Ar,agão e Mello, Diana, Flores, leronymo 
Sodré,/Espindola, Prado Pimentel, Fernando Oso
rio, Cama~, França Carvalho, Franklim Doria, 
.c\:ndrade Pinto, Franco de S:i, Epaminondas de 
Mello, Florencio de Abreu, Joaquim Breves, Fre
derico Rego, Manoel Pedro, Moreira Brandi:io, La
fayette, Theodomiro, ~lello Franco, Barão de Villa 
BeUa, Mariano da Silvn. Silveira Martins e Sera-
phico _ · 

Faltaram com participação os Srs. Bnrão àa Estan
cia, Carlos Affonso, Dantas, Joaquim Serra, M:alhei
ros; e sem ella os Srs. Almeida Barbosa, Aureliano 
l\hgalhães, Azambuja Meirelles, Couto Magalhães, 
Francisco Sodré, Freitas Coutinho, Corrêa Habello, 
Affonso Penna e 13ulhões. 

_-\.',; H 3/4 abre-se a sessão. 
O SR. :1.0 SECRRfARIO d:i conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Otncio du minislerio da justica, de 4: de Janeiro de 
1879, transm.ittindo o requerimento informado do 
desembargador procurndor da corôa da relacão de 
Ouro Pr<:to, Elias. Pinto de Carvalho, pedindo um 
:mno de licença para tratar de sua saude.-A' com
missão de pensões e ordenados. 
· Requerimentos : 
De José l\Iaria de Albuquerque Mello, pedindo 

··fazer exame das materias do 5. o anno da faculdade 
de direito do Recife.-A' commissiio de instrucção 
publica. 

Da associa<;ão Commercial Beneficente de Pel'· 
nambuco, representante do commercio da mesma 
província, reclamando prov-idencias para que cesse 
o mal que soffre o commercio da mesma província 
pela superabundancia ia moeda de cobre (I de. 
bronze.-A' commissão de fazenda. 

É lida e approvada a redacção do projeeto n. 5 
de 1878, que foi bontcm publicado sobre a na,-e. 
gaçiio entre o Rio de Janeiro c New-York. 

E lido, julgado objccto de deliber<wiio e man-
dado imprimir o st'guinte · 

ção dos lentes dos seminarios, não é justo, todavia 
que estes sejam privados della, desde que tenham 
servido bem durante o prazo exigido para os lentes 
d~ outros estab()lecimentos de instrucção secunda
ria ; reconhecendo que não é conveniente estabe
lecer desiguaJdades entre professores de instrucção 
do ~esmo ~r~o-; reconhece.ndo ·lUe o peticionaria 
esta Impossibilitado de contmuar a reger a cadeira, 
que. professa, é de parecer, que se adapte o seguinte 
projecto: 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1. o Fica o goYerno autorizado a conceder

jubilação ao .J?a dre Domingos José de Brito, profcs
. sor de rhetonca e eloquencia sagrada no seminario 
archiepiscopal da diocese da Bahia. 

Art. 2." A jubilação serú regulada pela legishl
ção applicavel aos professores do collegio Pedro II. 

Sala das commissões, 7 de Janeiro de !879.-
l Innocencio Seraphico de Assis Carvalho--José Luiz 

de Almeida Couto_ 
. E' .li~o, julg~do objecto de deliberação c ni a 
nnpr1m1r o segumte 

PARECER DA COMMISSÃO DE PEXSÕES E ORDENADOS. 

A commissão de pensões e ordenados, tendo exa
minado a cópia do decreto de :3 de Novembro de 
1.877, que concede pensão, é de parecer que se 
adovte o seguinte projecto: 

A assembMa geral resolve: 
Art. f. o E' approvada a pensão annual de 

1:200~000 concedida por decreto de 3 de No
vembro de 1.877, repartidamente, a D. Luiza Gui
lhermina da Campos, D. Anna Julia de Campos-e 
D. Emilia Adelaide de Miranda Ribeiro, filhas do 
falleeido desembargador José Innocencio de 
Campos. 

Art. 2. o Esta pensão será paga da data do ·c i
tado decreto de 3 de Novembro de 1877. 

A~t. 3. o Ficam revogadas as disposições en1 con
trano. 

Sala das commissões em 8 de Janeiro de 1879. 
-José Luiz de 11.lmeida Couto.,- Theophilo Ottoni. 

O Sr. Bezerra Cavalcante (pela ordem) : 
-Sr. presidente, insisti para que viessem as notas 
do pequeno discurso IJUO proferi á proposito de 
uma petição mandada a mesa em relação á eleição 

P-~RECEn lJA COlOIISSÃO DE l'EXSÜE5 E OUDEXADOS. de S. Paulo, no qual foi publicado um aparte do · ·1 nobre deputado pelo Ceará, o Sr. Souza Andrade, 
ú padre Domingos José de Urito,profes~or à e r h e- \ com alguma alteraçiio sobre o que depois re

torica e eloqueucia sa_g-rada no scmiuario nrchie- , clamei. 
piscopal da dioce.gP. da Bahia, não podendo couti- I o nobre deJ.}utado, resvondendo-me, teve a bon
nuar no P.xercieio de seu ma:.;istP.rio por soffrer dade de dizer, em principio, que era exacto não 
molestia incuravel, c contando 2B :mnos de serviços estar nas notas o aparte como foi publicado, mas 
no dito emprego, requer á assembléa geral sua que a alteração não havia sido feita por elle, cuja 
jubilação, visto n5o havP.r lei que a conceda nos lealdade suppoz que eu pozcra em duvida. 
lentes dos seminarios. Declarei formalmente que não punha em du- · 
· O peticionario provou com documentos firmados vida a lealdade do meu nobre collega, como de 
pelo arcebispo da Bahia, por um medico do exer- nenhum dos illustres membros de~ta casa, senão 
cito, e por certi~ões ex!rall~das d~ dito semintri~, qua_ndo tivesse factos verificados em que me 
que sua enfernudade nao so o pnva de prosegmr apo1asse. 
no ma rristerio, como do exercício de suas ordens Entretanto, no final de seu discurso, o nobre de-

' 6 .. .. .. - .. .. -

mas nao provou e mo o sa ts ac orw que nos 1 os 
28 annos não houvesse dado faltas ou antes que o 
seu exe~cicio fosse effectivo ~sem interrupçiio por 

' - -A commissão de pensões e ordenado~. reconhe-
cendo que. pCistn n;io h:tja lei que regulé a jubila.-
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O Sn. BEZERH.'- CivALCANTE :-Da leitura uo 
discurso do nobre deputado se vê isto, tanto que o 
Sr. deputado exigiu <pw viessem as notas. 

O Sn. SouzA AxnnADE :-Não ex"igi ; foi V. Ex.. 
O Sn. BEZERRA. CAVALCANTE:- Está p:·ov-a.vel

~llente um pouco esquecido o Sr. deputado : a 
primeira reclamaçiio foi de S. Ex.. ; entretanto. 
esta circumstancia não tem imporlancia. · 

Insisto porém, e insistirei, sempre que se ponhn 
em duvida a vcrdatie do ({Ue cu affirmar. Nào est..-\ 
nas notas (apresentando-as) a altera~ão do aparte, 
como sahiu no D.ia1·io OfTteial. O :J.p'arte está aqui 
como ouvi proferido, e as notas estão ex.aetamente. 
como me vieram ás mãos (lendo o aparte) « V. Ex. 
é obrigado a declinar o nome. » E' isto simples
m~nt~ o q~e aqu! está escripto ; ao passo que no 
D1w·ta Oflicwl saluu o aparte com o seguinte ac
crescimo- «Já que fez a insinuação. u 

O Sn. SouzA ANDRADE:- Foi o que eu disse. 
O Su. BEzEHRA CAYALCANTE :-Não contesto isto ; 

mas nem ouvi, nem nas notas veio assim ; este· 
ponto é que me compete liquidar. Quem fez a al-

)eração não trato de indagar ; peço, porém, a V. 
Ex. se digne providenciar, .para que se mantenha 
a fidelidade e lealdade devidas na publicacão dos 
nossos trabalhos. 

O SR. ZAMA:.-Que providenciás pódc o presi
dente tomar ? 

O SR. BEzERRA CAYALCANTE :-A' mesa compete 
resolver. O facto entende com a typographia que 
faz a publicaçiio ; e si o Sr. presidente ou a mesa 
não póde directamente proVIdenciar, solicitará a 
providencia a quem competir. Desta vez trata-se 
·de uma circumstancia de pequena importancia, 
mas a repetição de taes factos póde tomar maior 
vulto e convem prevenir em tempo. 

O Sr. Souza Andrade (pela ordem) : - S r 
presidente, o que· quero que fique bem claro é ... 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTE :-Que não foi V. Ex.; 
está clarissimo. 

O Sn. SouzA ANDl\A.DE :- • • • que não fiz altera
ção alg·uma no discurso do nobre deput~do, affir
mando ainda que o aparte sahiu como eu o pro
feri. 

o SR. B&n;anJ.. c.,\'A.LC),l,""rE:- A minha questão 
não é esta; é pelo que sahiu publicaJo; pelo que 
aqui fôr dito eu llarei respostn sempre que fõr 
necessario. 

O Sn. SouzA ANDRADE :-Não fiz alteração, apenas 
reclamei na typograpbia nacional pela integridade 
do meu aparte. 

O SR. BEZERRA CAVALCANTE .-;-Mas não estava nas 
notas; é ·isto que-affirmei, e é o ponto em questão. 

O Sr. Jo~tê ltlariauno (pela m·dem) :- Sr. 
presidente, a Associação Commercial da província 
de Pernambuco confiou-me o mandato, que procuro 
nesta occã.sião desempenhar. E' tão simples o 
pedido. ~a associação~ que me ad_mir<_> de que por 

No temllO da administr<Jção do Sr. Manoel Ck
r~e~tino Carnei~o da Cun~a aquella associa!,'iiO dí
rlgtu-se ao pres1dent~ pedwdo provid•mcias. O sys
t~ma do papelorio que ainda ..não foi alterado, 
q1ga-se n verda~et. mas que espero ver modificado, 
te~ aquella p~tlÇ'10 t?Orret diversos e longos tra
mites, sendo afinal mformada r~elo inspector da 
thesour.:oria, o qual illudiu a questiio, eng-anan
d0-53 de bo:1 ou de má fé, por isso que informou 
que não tinha Jogar a pretenção, porque niio t~ri.l 
exacto que houvesse insufficienda de trocos miudm: 
na circulação. 

A associação não r,~clamava a rcSIJeito da insulli· 
ciencin ou contra a supernbundancia dt> trocos 
miudos; o que pediu foi que a moeda de coln·e 
antiga e parte da moeda de bronze foss~ .,ubstituida 
por nickel e por notas de 500 rs. O pr.:•sidentt> dn 
província achou satisfactoría a inforrnaci10 tl não 
deu providencias, nem attend~>n :í réplicâ que lhe 
foi feita. 

A' vista de tal procedimento ent·~n<lt!U a Asso
ciação Commercinl que se devia dit·f;;-ir ao então 
ministro da fazenda, o Sr. Barão de Cotegipe; e não 
foi mais feliz, porque S. Ex. nem sequer dignoiH:e 
de dâr res11osta áquella illustre corporacão. Mntla
ram-se as causas. desdobrou-se nova scena politira 
pela ·evolução d~ 5 de Janeiro, e a associn(\1íO EIU· 
tendendo que pod!a esperar qualquer cousa do novo 
gabinete, airigiu-se ao llübre ministro da fazenda. 
o Sr. conselheiro Gaspar e te•e ainda a mesma 
resposta do silencio! Nesta conjunr.tura conside· 
rando a associa<;ão que a moeda de cobr~ é um 
obstaculo á facilidade do commercio c procurDndo 
põr termo á agiotagem que alli se tem. desenvolvido, 
como estí demonstrado nos documentos que acom
panham sua representação, incumbiu-me dn missão 
que ora desempenho, esperando que o parlamento 
ou mesmo o nobre ministro da fazenda fn~.a a~OI':l 
esta concessão á província de Pernambuco que in· 
contestavelmente pede muito pouco ... 

Ãdmiro, Sr. presidente, que muitas questões tl1>. 
maior monta~ o -que não disperta em mim ciumes, 
nem cria rivalidades, tenham sido . r~sol v idas pelo 
nobre ministro da fazenda, tiO passo que uma 
supplica tão ridícula, tão diminuta, tives!le acado 
esquecida, direi mesmo menosprezada pOI' elle! 
S. Ex. teve tempo para felicitar sua província 
com tarifa especial para alfandeg-a, com contrato~, 
para estradas de ferro e outros beneficio~ ... 

0 Sn. AFFONSO CELSO : - São SC!'VÍ\lOS (eitos :10 
todo o Imperio (Apoiados). 

{) Sn. IosÉ MARU.NXQ:- Não digo o contrario 
Sr. conselheiro; ,não estou aqui Jazendo di visã 
de norte e sul, mas dir{!i que S. Ex. fez da 
realização daquellas medidas questão de honra, 5e· 
rio compromisso de cujo desemp~nho fazia d e
pender a sua entr.ada pnra o novo ministerio ! Não 
venho aqui animado de sentimentos de rivnlidade; 
pelo contrario, quero que todas as provincias do 
Imperio prosperem e se de:o;envolvam; que a inte
gridade do paiz se mantenha para. que possamo:; 
ser um povo livre e forte. ~ 
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Assim, espero que o governo n~o :;e demorará 
em deferir umtt reclamação tão digna de at
tenção, e cuja solução não compromette as finanças 
do Imperio. para n:.ío ser concedida. 

0 SR. 'BUARQUE DE l\UCEDO :-É a proposito do 
destino que se deve dar a esta representação, que 
estou f:u:endo estas considerações ; e consulto a 
Y._Ex. si não seria possível que· esta petição fosse 
remettida desde já ao governo para tomal-a na co n-

O Sr. Boarque de Macedo (pela ordem): sideração que merece, porque pre,rejo que a ca
- Sr. presidente, eu adhiro ás observações feitas mara dos Srs. deputados resolverá que nenhuma 
pelo meu nobre amigo, deputado por Pernam- medida lhe cabe tomar em objecto desta ordem. 
buco; mas tão só mente no que diz respeito ao Quero assim ganhar tempo, melhor seryir á minha 
deyer que assiste ao governo de curar igualmente província. 
dos interesses de todas as proyincias, e quanto :\ Não sei si V. Ex_ aceitará mn requerimento nesll' 
solicitude que nos merece a Associação Commercial sentido. 
de Pernambuco_ _ O SR- JosÉ MARIAN::s-o:- Permitta-me um aparte: 

Em relação, porém, a esta petição, desejo con- si o governo não prestou attenção 'á reclamação 
sultar a V. Ex:. se me é permittido propôr que da .Associação Commercial, si nem ao menos lhe 
tenha clla destino diverso, sendo desde já remetti- deu resposta, a quem podia recorrer o commercio, 
da ao go,·erno para lomal-a em consideração. senão ao corpo legislativo? 

A materia de que trata a petiçiío já estú regu- O SR. BuARQUE DE MAcEDO .:-No que não estou de 
lada por lei. .accôrdo com o nobre deput:ido é que o gabinete 5 

Como V.'Ex. sabe, o cobre é simpl:•stüentc moeda de Janeiro não prestasse attenção a reclamações 
_sullsidiaria... · desta ordem; porque si isto se désse, e si me con-

0 SR. JosÉ 'MARIANNO :-Para Pt~mambuco foi vencesse de que esse gabinete despreza os Justos 
mandada em abundancia, não se guardando a.re- reclamos das prodncias do norte, seria eu o pri-
lação proporcional da lei. . meiro a declarar-me em opposição. 

O Sn. JosÉ MARIA!'NO : - De minimis non cú.mt 
O Sa. BuARQUE DE MACEDO:- Não -ha discrimi- prreto1•• 

nação na remessa. da moeda de cobre para as trans-
acções em cada província_ A lei determina a quan- O SR. BUARQUE DE MAcEDo :-A eensura do nobre 
tidnde do moeda de cobre que cada cidadão é deputado .... 
obrigado a receber; além desse limite, ninguem O SR. JosÉ MAnrANNO :-Não é censura ; é uma 
póde ser coagido a aceitai-a como dinheiro legal. reclamação em beneficio do commercio da minha 

O SR. JosÉ MARIA,NNO :-Apoiado; só até 900 réis. província, que foi desattendido. 
O SR. BUARQTJE DE 'MACEDO :_ - Não sei que dis- O Sn. BU.Ul.QTJE DE MACEDO : - Não digo o con·-

1lOsição o poder legislativo possa tomar sobre este trario, não reclamo menos pelos interesses da 
assumpto. nossa província. 

o- S-a. JosÉ M.ARIA..'Ii'NO :-Mas, perdoai-me: si 0 O que eu quet·o fazer bem sentir é o seguinte: 

P
oder executivo nada fez, a quem competia í·ecor- não podendo e corpo legislativo tomar deliberação 

alguma sobre esta mater1a, porE}ue nada ha a re-
rer? solver além daquillo que já está estabelecido na lei, 

O SR. BuARQUE DE :MACEDO: - Eu acredito que auxilio o meu npbre collega, entendo eu, e presto 
algum motivo fez com que o nobre ministro da fa- concurso á Associação Commercial de Pernambuco, 
zenda demorasse a solução deste negocio; não posso requerendo que a representação vá desde já ao g·o
suppôr que S. Ex. deixasse de responder á Associa- verno, que a tomará em consideraçiio. 
cão Commercial de Pernambuco senão -por alguma Isto tem por fim evitar perrla de tem pu. O que 

- êama de ordem superior · póde fazer a camara para evitar a supcrabun-
Tem-se dado repetidas yeze:; no c.ommercio I dancia ua moeda ue cobre na província de Per

factos iguacs a· est'l que faz objecto da represen- 1nam~uco? E' nn:a questão q)le,_se r.esolve por uma 
tação. Ora falta a moeda subsidiaria ou auxiliar; r mc?!da d~ expedie~te d? _mmisterw da faz.enda. 
ora superabunda.; e d'ahi yem uma pequena pm·- I Nao creiO que o _:;r .. mmrst!·o 9:1 fazenda de.rxasse 
turbação, que provoca o justo clamor do commer- 1 de prestar attençôO a As~ocJaçt~o Counnercwl de 
cio. Mas não é possível desconhecer que o poder Ir Pern!).mb_n~o ; algum 1110tr>o o Icvnu a dem_orar 
legislativo não tem absolutamente meios para pre-• essa deCisao. _ 
vinir o caso, ·sa!vo si quizer votar uma resolução, O SR- JosÉ MARIANNO:- Xiio apoiado_ 
mandando retirar uma certa quantidade de cobre . . . 
da praça de Pernambuco, o que seria simplesmente O SR · FLORENciODE ABREU·- Apoiado_ 
um absurdo.... O SR JosE' ~hR"IANNO :-Não llOdia ter motivu 

UM SR DEPUT\DO:-Seria impratica\·el. de ~rde~ s_up~t·i~r para deixar de tomar uma 
· • - - . medrda .tao msign1fic:mte. 

0 SR. BUARQUE DE MACEDO:- ... _ou Ull13 medt- O S B. ,..,.. N- "d f 
da flira d•' suas attribuições. Entretanto, que ore- . n. UAI!QUE DE ~,J..\CEDO =-:- a!> s_e _pu e azer 
medio que se pede, póde ser applicado por um um!! accusaç<~o desta or·dem_; ~ nos nao po_demos 
simples aviso do ministro da_ fazend:~. mandando acei!al-a, sem que o nob:r:_e mm1stro venha _dizer os 

ofre~ das t.hesourarias uma certa motivos que te~c para na.o tomar ess~ medida. 
quantidade dessa moeda subsidiaria para· ser sub
stituída por notas de 500 réis, bilhetes de :l$000 ou 
mes~~ p~l~ moeda de nickel, que ta.mbem é moeda 

O Sn. PnESIDE:."'TE:- Não estú em discussão a re
presentaç5o. 

O Sn. JosÉ M..Ul.u::s-::s-o:-Tambem· eu sou amigo 

O Sn. Bm.nQUE DE MACEDO:-.:. acredito que !ll
guma causa mperior o obrigou a proceder assim. 
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E, como, repito. o poder legislativo não tem meios I -O Sn. BuARQUE DE MACEDO :-Não, senhor; 
para em uma máteria desta ordem, tomar uma de- iniciativa do senado ; for lá approvado e já aqui 
liberação no sentido da representação, requeiro a foi discutido, achando-se agora em 3.3 discuss:io. 
V. Ex., que de preferencia seja aqnella remettida Nesse sentido, pois, you mandar á mesa uma 
pela mesa ao nobre ministro da fazenda afim de emenda; antes de o fazet·, porém, desejo offerecer 
que S. Ex., a tome no justo apreço que merecer. algumas observuções ácerca da estrada de ferro 
Si este requerimento é cabível. eu o apresento. I de que se trata. . .:. . . 

. A casa sabe que a questao relatn·a a estrada de 
O Sr. J4sé ltlarianno (para uma expli- I fer1·o _do l\Iadeira e Mamoré é uma verdadeira 

cação) :-Xão desconheço que o caminho regular ques~ao. _de Estado. · _ 
para a apresentação- da reclamaçiio da Associação Foi 9b~ecto de estudo dar-se sabida aos p_roductos 
Commercial de Pernamlmco,seria dirigir-se aquella da Boltv1a ou pelo Am~zonas, ou pela Bah·w Negra, 
respeitavel- corporação ao govemo g-eral: mas ou final;uente pelo Paci_fi~~- · 
desde que por duas vezes se dirigiu e não foi I . A m~uor parte das_ opwwes, ao menos ~s mais 
attendida, parece-me que a unica vah·ula que 1 Illustradas, convergira~ para que. ~ sabida dos 
lhe· restava era appellar para o corpo legislativo, I productos da. parte onental da Bohvia se fizesse 
ultimo tribunal a que· de\·em cheg-ar todas as 1

1 

pelo Amazonas. . . _ . 
justas queixas desattendidas. V. Ex., _S~. presidente, co.mpreh~n~e que nao so 

r:- . • • . • para a Bohvia, como para nos brazlleiros, este me-
l'la_o duvido, Sr. pJesid_ente_, q'!•'l eu_ tlvess~_co~- lhoramento, por este facto, é de summa importan-

me~t~do un~a falta Elevtda ~-mtnha mex~e! ~encw I cia, e de tanto maü;; valor quando a estrada de ferro 
pohtica e a nenln~ma pratiCa parlam~nt.ll ' m~s do Madeira e M:amoré se acha situada toda ella em 
no caso presente, nao sei que outro alvttre poderia territorio brazileiro"; e é um facto talvez excepcio-
adoptar · .. _ . . nal, qq~ uma ~ação decrete uma determinada som-

A' Asso~Iaçao Con~t'!le_rcwl Beneficent~ do Rec1fe, ma, abas consideravel, para a construcção de um 
res~ava _ somente dirigir sua reclama_çao . ao co~po melhoramento que se acha situado em territorio 
Ieg-1sla~IVO, porque por duas_ vezes na~ tm~a Sido estrangeiro. 
a~tendtda pe1o poder executiVO, que nao a JUlgou Esta valiosa circumstancia, Sr. presidente. 
digna de uma resposta ! reunida á importancia desse melhoramento, qué 

Neste sentido foi que desempenhei a conunissão -vem constituir a província do Pará em um verda
de que me achava enearregndo, e não me arre- deiro interposto da republica da Boli\'ia; que vem 
pendo de havei-o feito, porque não sei que outro desenvolver, activar, uma grande parte das nossas 
proceder poderia eu ter para fazer chegar ao seio fontes de riqueza; este facto, dig-o, foi que princi
do parlamento a justa queixa da associaÇão que palmente determinou o senado a apresentar este 
d!~nmnente representa o commercio de minha projecto de lei; que induziu o governo, antes mes
pt~vincia. mo que esse projecto tivesse sido adoptado pelas 

o sn. PRESIDENTE:- A representação vai á com· du_a~ camaras, a fazer a _concessão qu
1
e ciJscu~i_mos, 

missão de fazenda que poderá ouvir o governo. SUJeitando-a a approvaçao do P~~er .eg~s~atn.o. 
Esta é. a marcha regular qu~ tem esta :materia na Actual~lente, s~nhores, a pohtt~a bohvl3na_ pa
camara Acho que isto sati,;fará 0 nobre de- rece ter ~Ido ~odificada ~m relaçao a este obJecto 
Putado · ' ' · po_r consideraçoes, que nao vêm agora ao caso exa-

. mmar. 
O Sn. BuAnQUE DE ~L\.cEoo:- Conformo-me á Na Bolivia entendeu-se reeentemente que o n-'0_ 

· • solução que V. Ex. der. verno boliviano devia de preferencia animar uTna 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ESTilAD.\ ·nE FERfiO DO l\IADEÚlA E ~IA:\IORÉ. 

Entr;) em 3,a discussão o projecto n. 20(1. de :1877 
autorizando o governo a garantir o juro de 7% do 
capital addicional até (1.00.000 libras esterUnas á 
companhia da estrada de ferro do Madeira e Ma
maré. 

O Si•. Bu.arque de l"tlacedo:-Sr. presi
·dente, a fJrma dada ao art. :1. 0 e unico deste pro-
jecto. deve ser modificada. . 

O governo já concecl:::u a garantia de juros sobre 
o capital addic.ional de 4:00 mil libras sterlinas á 
companhia que está construindo a estrada de ferro 
do Madeirà e· Mamoré. 

Essa concessão, porém, ficou dependente de ap-
proyação_ do poder Iegislath:o: · 

· em preza de transportes para a Bahia Negra; e neste 
sentido houve até quem se dirigisse ao governo 
brazileiro, ao qual quizeram eng-odar, por assim 
dizer, fazendo crêr que o Brazil tinha muito a 
lucrar com: essa communicação, pel•> facto de 
proporcionar avultadas rendas á alfandega de Co
rumbá. 

A empreza que advogava a communicação para 
a Bahia .Negra, apresentou-se perante o governo 
imperial e pediu-lhe um emprestimo relativa
mente diminuto, nfim de que se realiza,sse em pri-. 
meiro· lagar uma estrada de rodagem, e mais 
tardo uma estrada de ferro. • 

O governo teYe o bom senso de rejeitar seme
lhante proposta : e parece, á vista do projecto e do 
contrato celebrado, que aceitou definitivamente a 
idéa da construcção da estrada de ferro do Madeira 
e Mamoré. 

Reconhecida assim, Sr. _presidente, a importancia 
desta concessão. releva notar ue ela nova -
Itiéa a opta a ile o governo ohviano, pela con

ducta, que, nestes ultimos tempos, tem tido a im
p~ensa in Iezn, !nostra!l~O- ou antes exagerando as 

concessionario desta empreza para leval-a _por 
diante, tem resultado que o capital de seiscentas 
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mil libras sterlinas que se- acha depositado no 
banco . de Inglaterra com de:'.tino á coastro<~ção 
desta e:'.trada, ha sido disputado JlOI." um sem nu
mero de dem3nd<'ls. 

' :"'~! · . · ·.· . • . ' · . . • · 

I :sr. · ente, o apat·te do nobre deputado 
$Uggere-me uma ob~rvarlio a respeito dos consi
derandos deste parecer. 

Quando es~e projecto foi votado no l>enado, 
quando o contrato foi celebrado, acreditava o go
verno brazileiro que esses litigios tivessem cessado, 
c que o capital de 600 mil libras sterlinas se acha.va 
effectivamentedisponive.l e destinado á constrtlcção 
das · obras da eslrao:la de ferro do Madeira e 
Mamoré. . 

:\Ias o ~overno boliviano, que atü uma certa 
epoca se tinha conservado indifferente aos pleitos 
levantados na praça de Londres com relação ao 
emprego dessa somma, foi o primeiro que fez 
votar no seu congresso uma disposiç;io, mandando 
dar applicacão diversa ás 600 mil libras que se 
achavam dépositadas no banco de Inglaterra. 

D'ahi resti..lton um protesto não só da companhia 
que tem de construir a estrada de ferro, como o 
de uma das principaes motoras dest:t idéa, que é 
a denominada -Companhia de navegação boli
viana. 
. Esses protestos, e a recusa da entrega de sommas 
destinadas ás obras, deram em resultado, que as 
obras da estrada do Madeira, que . tomaram certo 
impulso. se achem actualmente mais ou menos 
paralysa-das; e gue, segundo relata a imprensa 
ingleza, o concessionario dessa estrada pretenda 
vir solicitar do governo brazileiro novos auxílios 
além dos que foram votados e concedidos no con-
trato celebrado. · -

Feita esta exposição, Sr. presidente, eu quero com 
ella chegar ao seguinte resultado : a empreza do 
Madeira e Mamoré é quanto a mim de incontestavel 
utilidade; considero-a mesmo um desses melhora
mentos que não iinmortalisam só a um governo, 
mas a um reinado . 

Eu desejo que o go,·erno, não ·o podendo fazer 
desde já, estude, para opportunamentedizer-nos, si, 
dada a hypothese do auxilio de · garantia de juros, 
concedido para as lJ:OO mil libras do' capital para a 
construcção desta estrada, não ser sufficiente, acre
à.ita que á vista da importancia deste melhora
mento nós l)Odemos ou devemos vir além dessa 
concessão. _ 

Eu receio, St•. presidente, que a em preza venha 
a ser abandonada pelas hnmensas difficuldades que 
tem encontrado. 

Desviado o deposito das 600.000 .f, nenhuma 
probabi1idade de exito vejo para esta empreza, 
que se me afigura de ·grande alcance para o Im
}Jerio. · 

Eu receio, que tenb~mos de perder a occasião de 
t•ealizar uma das estradas mais uteis, de vantagens 
mais immediatas para este paíz, como é a do Ma
deira: e Ma-moré . 

Receio, finalmente, que a Bolívia venha, cançada 
de esperar, on por espirito de hostilidade, conheci
uamente animado neste negocio pela republica Ar
gentina ou pelo seu commercio, a construir a sua 
estrada para a Bahia Negra. 

E, forçoso é · dizel-o, senhores, neste caso, rou
ba-se, por esta fõrma, uma ~as m~is uteis e Im-

perio. 
O SR. BAPTISTA PEREIRA: -Qual é o desenvolvi-

---------------4mneenrurooo.Hkil~·~o · . 
O Sn. BuAl\QUE DE ~cEno':-Duzentos e tantos 

kilometros. 

Ha aqui neste parecer uma informação que não 
é perfeitamente exactn, quando diz que ha no 
terreno p~rcorrido pela estl"ada povoação suffi
ciente, e po~ulação industriosa para autorizar o 
melhoramento proposto . 

Não ha, Sr. presidente, que me conste, centros 
populosos e muito menos industria. no terreno 
atravessado pela estraJa do Madeira e Mamoré. 

Esta estrada, como a camara não desconhece, 
tem por fim evitar a parte encachoeirada do rio 
Madeira . Desviada esta, a 1~avegnção torna-se 
franca ; iremos até a Bolivia; cuja parte oriental, 
sim, é populosa e industriosa. ~fas no territorio 
atravessado, nada ha por ora de industria creada ; 
é mesmo a primeira ve! que on<;:o fallar nisto; 
não ha industria, não ha povoações . . .. 
. O SR. FELICIO DOS S.\)iTOS:- Ha de haver . 

O SR. BUARQUE DE !tfAcEno:- • •. ao menos nas 
condições em que a exposição do projecto refere. 

Essa estrada não é destinada a beneficiar a zona 
que percorre, não; essa estrada é exclusivamente 
destinada a evitar as cachoeiras,e estabelecer franca 
e livre communicação entre as nossas províncias 
de Mato Grosso e Pará e a parte oriental da Bolivia, 
que é aquella que possue mais ricos productos. Eis 
o fim exclusivo dessa estrada; e tanto é bastante 
para que ella mereça o estudo e toda a considerar-ão 
dos poderes publicas. 

Não ha nenhum inconveniente em votar-se· o 
projecto, porque o contrato dispõe clara e termi
nantemente que a garantia de 7 % sobre o capital 
addicional de ;f-wo.ooo só se tornará effectiva de
pois que o capital de ;f 600.000 que se acha nó 
banco de Inglaterra, fôr applicado á construcção das 
obras; mas receio, não tanto que esse capital seja in
suffi.ciente, como observou o meu nobre amigo, de
tmtado pelo Rio de Janeiro, e é possível que isto 
venha a acontecer, mas principalmente que ·essa 
empreza de tamanha utilidade para o Brazil, acabe 
por se dissolver. · · -

Desejo nesta occasião pedir apenas ao governo,' 
que estude a materia debaixo deste ponto de 
vista, para que, em tempo opportuno, <Juando se 
tiver de discutir o orçamento da agricultura, por 
exemplo, nos possa dizer se entende que, mesmo 
no caso de naufragar a empreza actual pelare
tirada das .f 600.000 que se acham destinadas á 
construcção dessa estrada de ferro, ou por insuf
ficiencia do capit:ll orçado para as respectivas 
obras, julga que novas tentativas devemo~ fazer 
ou que novos auxilios devemos prestar para que 
tão grande melhoramento seja uma realidade. 

Concluindo, remetterei a emenda afim de que, 
em Jogar de dar-se autorização ao governo para 
fazer a concessão, fique approvado o decreto já 
expedido, que concedeu, sujeita á approvação do 
poaer legislativo, a garanti:t de juros a que se 
refere o projecto do senado. 

. uza Carvalbo :- Sabendo, Sr. 
presidente. que o governo julga não só vantajosa, 
como urgente, a approvação do projecto que se 
discute tanto ue ello ro rio ediu 
mesmo projecto dado para ordem do dia, mas, não 
se achando na casa nenhum dos Srs. ministros, eu 
desejaria que a camara fosse informada se a emenda 
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que acaba de se:r apresentada, o foi ou não de O Sa. BuARQUE DE l'!IACEDo : -Está publicado no 
accôrdo com o ministerio , visto que, como disse, é Diario Oflicial • 

. projecto a que o governo liga importancia, consi· o Sa. MARTINHO CAMPos :_Mas não 0 está para 
dera urgente por sua natureza, e por varias cir~ a camara dos deputados; nós ainda não conheee-
cumstancias que se dão. ·~ mos esse contrato. 

0 S:a. FELICIO DOS SANTos:-Devia-se começar re- 0 SR. B_uAnQUE D~ MACliDO:- Pois se foi p~~li. -
conhecendo os deputados do. Amazonas e do Pará. l cado no Dz~rio Officzal ? . . _ 

~ ~- Buarque de Maeedo·(pa1·a um.a ex-~ O SR_. }fARTINH_o CAMPos:- ~lasja ve1u ao !losso 
plz~açao):-Niio consultei 0 governo, nem fui au- conhecimento? ~a se nos pedtu a approvaça.o do 
tortzado a apresentar emenda alguma. A emenda contrato~ . · 
é 11pen:~~ de logica: de simples coherencia. O Sn. Bt:ARQUE DE MAcEno: - Está expresso. 

O proJecto autor1za o governo ::t. conc~>der uma os :u c .. 
garantia de juros. Esta garantia de juros já foi ~- ART.rNHO A.l!P?:.. -Perdoe-me V. Ex.~ 
eoncedida por um decreto, que ficou de eudente outra e a man,etra dos m1mstros se ~nten~erem com 
de approvação do poder legislativo. Como ~ai pois a camarn dos deputados para. approvaçao dos seus 
a camara autorizar o governo a fazer umà con: actos que della carecem (Apozados). 
cessão que elle já fez"! O Sn·. VIRIATO DE MEDEIRos: -lias este negocio 

:Me parece que é muito natural que· em vez do já foi apreciado por uma commissão da camara; os 
projecto ficar redigido como está , se diga: « Fica p_apeis devem estar em poder da mesma commis-
:1pprovado o contrato. » sao. · 

Não vejo o que a isto se possa oppõr. O SR. M..u1TINHO CAMPos: - Que camara? 
_ OSR . .VmrATo DE MEDEIRos :- Mas então o pro- O Sn. VIRIATO DE MEDEIROS :-A passada . 
Jecto tem de voltar ao senado ? O SR. MARTil'iliO CAlllPOS: -A camara da Iegis-

0 SR. BUARQUE "DE MACEDO :-Sem duvida; tem !atura finda. Terrível prec.edente, que talvez não 
de voltar ao senado a emenda... se encontre.em nenhum dos parlamentos do mundo. 

o. sn VIRIA TO DE MEDEI"'O~ ·-E· tempo c 1 t _ o de 1!_ma legislat.ura noYa aceitar, como suas, ils re~ 
. . · " - - omp e a solu,.oes pendentes. 

mente perdido · E' .. b" · s "d . · o jecto novo para nos, r. pres1 ente, e como 
.o Sn. BuARQUE DE MACEDo:-... mas não fica uma o nobre deputado mostrou em virtude· dei con

lt~t conced~:J?dO uma autorização para aquillo que trato recente do ministeriÓ da aS"ricultura com a 
. o governo Ja fez. companhia, a medida que se discute é inutil. O 

O SR. SouzA CARvALHO :....:..Mas 0 governo julga· que nos cumpre é e~amin~rmos o cop.tra~: se o 
urgente a approvação do projecto. _ appro!armos, concedida esta a garantta de ~uros ; 

O S B '1\,Y _ , E' . _ si o nao approvarmos, do que nos fica servmdo a 
!t·- UA!tQUE D~- J.J~A~_DC? -- un;a stmples resolução emendada ou não emendada? Não acho 

questão de forma. Nao diVIrJo em nada quanto ao logica a conclusão tirada pelo nobre deputado· a 
fundo. unica conclusão do seu discurso legitima; era o 

O Sa. VIRIATO ·DE MEDEIROS :-E' uma simples · adiamento. .- · 
questão de fórma, que dá em resultado perda de O SR. BUARQUE DE MACEDO :-Não apoiado . 
tempo e perda, portanto, de dinheiro.- o SR. MARTINHO CAMPos :-Eu entendo até que 

O SR. BUARQUE DE MACEDO :-Não apoiado. a unica conclusão legitima é a rejeição do pro-
O SR. VIRrATODE :M.Eo~IRos :-Oh! apoiadissimo, jeclo. (Apoiados e não apoiados.) Sem duvida. 

levar-se-ha este anno inteiro sem resolver a Propõe-se o projecto autorizar o governo a fazer 
· questão. · uma concessão de garantia de juros, que eU e já fez. 

O Sn. BUARQtiE DE MAcEDo :-Mas, senhores, O SR. BUARQU.E DE MACEDO :-Mas essa coneessão 
conceder-se uma autorização para aquillo que está ficou dependente de approvação do corpo legisla-
feito?! tivo . . . 

O SR. MAnTrNHO CAMPOs :-Ora, observo: eu ao 
O Sn. FABIO REIS :-E a clausula linal do projecto nobre deputado : nós não conhecemos 0 contrato·, 

está tambem no contrato'? · não sabemos si, além da garantia de juros, outros 
O SR. BUARQU.E DE MAcEno:-Está no contrato. favores estão feitos. Supponba o nobre deputado 
O meu fim, apresentando a emenda. é que ·que nós approvamos a garantia de juros, ou não 

~ejamos, direi mesmo, coherentes. · approvamos ; enfim que não aceitamos uma clau

O Sr. ltlartinllo CampoM :-Sr. llresidente, 
t• honrado deputado por Pernambuco, que encetou 
este debate, ha de permittir-meque tire de seu dis
curso a urrica conclusão Iogíca que de1le se seguia. 
Por tudo quanto o nobre deputado disse, por todas 

--------;a~s_ccc"'o""n"s.tcidihe~r~açtíes que fez. ea espe . . 
propuzesse, · ao menos, o adiamento do projecto 
(Apoiados). · 

O nobre d · "d t . Itimamente 
tornou obriO"atoria esta resolução para a camara 
dos deputados, trazendo ao nosso conhecimento 
que ha já um contrato do governo brazileiro com 
a companhia, dando-lhe a garantia de jux 

sula qualquer do contrato, e que o inutilisamos, 
do que nos serve ~ lei que discutimos Y E' uma 
perfeita inutilidade, entretanto que, approvado o 
contrato, está concedida a garantia de juros. 

O contrato tem, em todo caso, de ser sujeito '
nossa ap~rovação. Digo tem de ser sujeito á nossa 
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annuaes, não sei porque prazo, sem ao menos co
nhecer o contrato; ao menos, se nos dê occasião 
e tempo p~ra isto. · 

Nós vamos approvar, pela emenda do nobre de
putado por Pernambuco, o contrato feito com uma 
comp<lnhia destinada a fazer uma t>strada que tem 
comú utilidade principal suspender o bloqueio, de
baixo do qual a natureza collocou a Bolivia. 

Não esqueca a camàra l}Ue o nobre deputado 
nos disse que no territorio brazileiro esta estrada 
atravessa sertões immensos inhogpitos, pur<1 e in
teiramente ainda despovoados. }las o que não se 
póde contestar é que . é uma estrada <le futuro 
como de futuro é todo territorio americano em
quanto crescer a população do mundo. (H a. diversos 
apartes.) Cada um dos apartes dos nobres uepu
tados mostra á camara a necessidade que tem de 
melhor estudo da materia. E' tle pro\eito a es
trada para Mato Grosso ? Mas é ella a estrada a 
mais conveniente, a mais commotla, a mais econo
mica? 

0 SR. VIRIA TO DE MEDEIROS :-Quem póde estudar 
C'.:: tas questões é o governo e não a camara. 

O Sn. l\IARTINHO CA)>!Pos :-Perdão, eu emquanto 
fôr membro da camara, opposicionista ou gover
nista. entendo que sou parte do governo e que es
tudo ·como parte do governo. (llfuitos apoiados.) 

O Sn. VIRIA TO DE MEDEIRos :-Poderá ser. 

deputado, fiquei na firme resolução de votar ao 
menos pelo adiamento do projecto. 

O ·nobre deputado ha de mesmo permittir-me 
que lhe diga que não fiquei convencido da utilidade 
da medida. Porque nós brazileiros havemos de dar 
1i:OO mil libras sterlinas de prefereneia a esta es
trada ·com sacrificio por exemplo dessas 3 ou 4: 
estradas decretad3s vara a fome do norte '! Qual a 
razão da preferencia de Mamon\ em relação a tanta~ 
outras estl'adas que se reclamam, foram- concedidas 
e não pudem ser realizadas '? . 

O Sn. JosÉ ~IAmAN:'IO: -E com relação ;i la
voura. a quem nilo ;::e dilo auxilias por falta de 
dinheiro. 

O Sn. lfAHTI:'\HO CA!IlPOS :-Penso nesta questão 
como o Sr, ministro da fazenda,. que a9 paiz se 
illude quando se pede auxilios directos p:m1 a 
lavoura, auxilias que biio de parlil· della mesma. 
Penso que a lavoura, como todas outras indus
trias, demanda actualmentc grandes auxilios; 
mas esses auxílios são os que fizeram parte do 
l)rogramma do ministerio, isto é, principalmente 
economia e leg<1lidade nas despezas. 

Diminuídos os eneargos publicas, as iudustrias 
e a lavoura, que é a principal,. hão de receber au
xílios. Os auxilios directos com que a reunião 
desse malfadado congresso agrícola imb[1hiu a la
voura são impossiYeis, porque é ella mesma quem 
ha de fornecer os meios. (Não apoiados.) 

O Sn. ~LU\TINHO CAMPOs :-Com toda a certeza, Quando os nobres deputados me mostrarem onde 
e tanto que V· Ex. vê que esses ministros pode· estão as minas de diamantes e de ouro de Sua Ma
rosas >em 3qui pedir upprovação de seus actos. gestade o Imperador, onde estão os thesouros que 

Po1· ora, ainda são obrigados a confessar que elle tem de espalhar pela lavoura .. · .. 
somos parte do governo. Não sei si somos ; mas 
ainda parecemos, (hila1·idade) e eu não quero · O sn·. JosÉ ~fARIANNO :- Elle não espalha, recebe 
perder esta illusão. da lavoura: 

Todos O!t meus esforços em mais à e 20 annos de O Sn. MAnTINHa CA.l\rPos:-... então eu abaixarei 
parlamento têm sido para que a camara dos depu- a cabeca e direi : o governo é rico e se não dá é 
tados seja a parte principal e a mais importante do porque não quer; mas, emquanto o governo não 
governo do Brazil (Apoiados). · tiver vintem senão o proveniente do imposto, eu 

Quando á camara dos deputados couber a in- não sei d'onde sahirão esses recursos? (Apoiados). 
tluencia principal do governo do Brazil, conforme a Pela minna parte entendo que como regra a 
nossa constitui-ção e a natureza do nosso governo o doutrina que nós, representantes da nação, devemos· 
exige, o governo p.:~derá repetir com o nobre mi- prégar desta tribuna é a que consta do pedidQ.do 
nistro da fazenda- « a iniciativa é minha, a inicia- philosopho ao tyranno que lhe perguntou o que 
tiva é do governo» -porque então este não será queria- • Retirai-vos do meu sol. • 
mais como na Inglaterra, do que uma commissão Em thesc não temos direito de pedir outra co usa 
da confiança do parlamento (:Apoiados). I\fas em- ao governo. Com relação aos bancos territoriaes, 
quanto tivermos umamonarchia de Luiz XIV, de felizmente para mim, não tenho opinião de cir
Napoleão I, de Napol~1io lli ou de Guilherme da cumstancia, tenho o meu ,-oto de opiniiio no;:: 
Prussia com toda a certeza não temos outrn maneira annaes do parlamento. 
de desempenhar o nosso dever sinão fazendo Ni:ío me quero, Sr. presidente, apartar do pro-

. ehegar por esta tribuna ao conllecimento· de Sua jecto : além de tudo quanto .ouvi do nobre depu
}Jagestade o Imperador as queixas e os aggraYos tado por Pernambuco, que verdadeiramente o 
da nação (Apoiados). impugnou c muito bem, ha outras razõt>s. Esta 
· Não temos no governo influencia alguma. a in-

1 
questiio s~> awnta des·de 1874. No relatorio dt> 18H 

tl ue~cia da eamara é puramente nominal e ficticia 

1

. se nos dá noticia della. . . 
(Apowdos). No relato rio de 1877, o nobre deputado deYe ter 

O SR. ZA!\IA:- Vá V. Ex. abrindo caminho. que 1 presente, dá-se-nos noticia igualmente; mas o que 
h a de ter muitos seguidores. · nos diz o relatorio de 1878 '! Pois, o nobre deputado 

ensa ue esta camara tão mo tão ·ov n ' 
ser a 1tua a es e ja a que o })rimeiro leite, o 
primeiro alimento que se lhe dê seja votar com os 
o!ho.s fechados? (Apoiados) Eu declaro a V. ~x: que 
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. ~i _!liDa ~m_ara ~e repr~sentant~s ~a ~aç..ão cuja I ~on~truir por falta de_ capitaes, passe, mas cumpre 
m1ssao prmCipal e fiscallsar e dimmmr os onus JUStificar a preferenCia·. 
<los contribuintes... o s B M . A t d :... • 

Si uma camara nestas circumstancias se apres- . . n. ~ARQU~ ~E ACEDO . - es ra a nao-e 
sasse a votar uma somma destas, 280:000/$, sem ter boliviana, e brazilmra. . 
ao menos conhecimento do contrato. eu não a aprc- O SR. MARTINHO CAMPos:- V. Ex. sabe perfei
ciaria muito, mesmo sendo governo: Nem ao menos tamente que o que se pede é a garantia de juro para 
sabemos o prazo do contrato. Temol-os por 50 um capital addicional, para a estrada que é es
annos, outros por 90, e tambem por 30 · mas este tr~ng~ira principalmente: aBolivia é o seu alvo 
não sei por quantos annos dá a garanÚa de juro prmcipal. 
de 7 °/o e com que clausulas. O SR. BuARQUE DE MACEDO: -A concessão foi 

O Sn. BuARQUE DE MACEDO :-É por 30 annos. brazill:\ira; a estrada é toda no nosso territorio. 
O SR. MARTINHO C.urPos :-Mas nós não conhece- O Sn. MAnTINHo CAMPos :-O i. o contrato foi 

mos o contrato. S. Ex. tem conhecimento delle com o governo boliviano e essa é ainda outra ques
pela sua posição" no ministerio da agricultura. t:ío para e_xaminar; e como essa questão não é de 

o SR. BliARQUE DE M~cEDO :-Mas ~stá publicado. d~g~~~;~a, eu posso metter-me nella com o nobre 

O SR. MARTINHO C.urpos :-Eu, como deputado, O sn. VIRIA TO DE MEDEIROS:- De medicina tam-
uão tenho_ o~rigação _d~ lGr o Diario Olfic_ial; mas bem não é. · 
tenho o direito !le ex!gir que o contrato seJa trazido 
ao met~; conhecimento. V. Ex.. salJ~ que para nós 
cumprirmos o nosso dever,- exammando o·s actos 
do _governo, que_ dependem da nossa appro~ 
vaçao, é necessar10 que o governo os traga ao 
conhecimento da camara, satisfazendo assim os 
estylos. E é este o elemento que nos falta, porque 
o relataria do ministerio da agricultura já foi lido. 
é verdade, mas ainda não foi distribuído. · 

Ha ainda outra consideraçlio. Vendo este pro
jecto na ordem do dia, vim mais cedo, para ver o 
qll.e havia nos archivos. Não encontrei outros f!lo
cumen~os além da menção. do projectci nos dous 
relatorws de :1874 e :1877. Nestes,nenhuma infor
mação· se acha absolutamente; encontra-se apenas 
a atH.rmação. de que. a Qousa é util e boa, mas em
baraçada por um pleito na Inglaterra, e no de 1.877 
se nos informa que o ministro da Bolivia, de pas
sagem ·para Londres, tocando no Rio de Janeiro 
pediu ao nosso governo a concessão de garantia dé 
Juros Jlara um capital addicional. Fóra disto ha 
apenas o requerimento da companhia. e o oflicio do 
ministerio âa agricultura dando iiÍformações ao 
senado. 

O requerimento da -companhia demonstra que 
. ella necessita de ;t 390.000. E' este o calculo que 

acompanha o requerimento, sem justificação algu
ma ; e agora surgem mais ;t :10.000 no projecto do 
s~nado e no novo_ contr~to. O r~querimento primi. 
t1vo da companhia, repito;- pedia i.! penas ;t 390,000. 

Ora, eu sei q:ue ;t !0.000 nada são para quem 
tem muito mais (riso); mas não é seguramente 
este o caso do governo do Brazil na actualidade. 
Na actualidade ;t 10.000 são pelo menos ... ;t !0,000 
e mais o juro dellas. 

UMA voz :-Co.nforme o cambio. 
O SR. MARTI:>."Ho CAMPos :-Diz. muito bem ; con

forme o ca~bio, que não augmenta pouco as 
;t 10.000 e o JUro. D'onde surgiu este augmento? 
A camara já sabe que a companhia não pedia 
.~enão ;t 390.000. 

0 SR. VIRIATO DE MEDEffiOS :-0 que se jlede não 
é o capital, é a garantia de juros. 

0 SR. MARTil.\"110 -CA.m>OS:- A approv'ação do 
projecto não póde deixar de depender do conheci
mento que a. camara tenlíà do contrato. Quê a 

1 a e 
ferro boliviana com muitas ~stradas de ferro bra

. zileiras já contratadas, mas que não se podem 

O SR. M.-\RTINHO CAl.IPos :- E si fosse de · me
dicina, eu talvez fugisse della tambem .. 

O Sn. VnÚATO DE MEDEIROS:- Não duvido. 
O SR. MARTINHO CA.IIIl'OS: - No requerimento 

da companhia, o unico documento que illustra a 
camara sobre este negocio, apresenta-nos a es
trada de ferro de l\1amoré nas mais favoraveis 
condições. Deve dar nada menos de :12 "io ao nnno 
de renda. 

U:\IA voz :-Mas precisa garantia de juro. 
0 SR. VIRIATO DE MEDEIHOS :-Isso não prova 

nada. 
O Sn. MARTINHO CAMPOS :-No requerimento 

calcula· se O rendimento da estrada enY :f.. 880: 000n ; 
destes tira-se paracusteio 4 °/o-

Esta verba importa em 752:000SOOO e temos por
t:mto um saldo· de :1. f.28:000~0000, o que faz com 
que a em preza possa ren4er cêrca de :1.2 °/o. 

0 Sn. VIRIATO DE MEDEIROS :-Ahi ha de haver 
engano, devem ser 40 por cento. 

O Sn. 1\L\.nTINHO CAMPOS :-Tem raz-:o, são ~O 
por cento ; essa razão é de engenheiro • 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS- :-Ni'o é de enge
nheiro, é apenas ae caixeiro que sabe fazer uma 
conta de juros. 

O SR. MARTINHO CAMPOS :-As informa~ões que 
temos constam deste officio do ministeriÕ da agri
cultura para o senado. O senado cost11ma mere
cer ao governo mais attençiio do que a camara 
dos deputados. Como_ representante~ immediatos 
do povo, e representantes temporar1o.s, somos um 
pouco mais suspeitos ; · o governo não tem com
nosco as mesmas attenções que tem com os 5ena-
dores que são vitalicios (Riso). . 

( Càntinúa lenda o of!icio.) 

R. .\R D 
pregadas na estrada, 
a garantir o juro. 

não fica obrigado 
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O Sn. !fARTJNHO CA:IIPOS:- Eu vejo aqui, em 
uma nota a lapis, que a questão está deci~ida, que 
ha duas sentencas a favor dos emprezar10s; mas 
:<lgumas corres})ondencias importantes c serias nos 
informam que o negocio est<1 ainda por decidir, c 
que provavelmente se resolverá contra os empre
zarios. Não ha ainda muito tempo que vi publi
cada uma informação neste sentido. 

Para que é, pois, esta pressa em se votar este 
projecto rias circumstancias actuaes, c sem urgen
cia nenhuma, quando a questão principal não está 
ainda resolvida em Londres. 

O Sn. Bu_mQL"E DE MACEDO:- A estrada estava em 
construcçào. 

O Sn. 11Lum:-.l!o C.urPos:-V. Ex. foi que informou 
({UP-as obras est:wam paradas. 

O Sn. Bu.A.nQtJE DE MACEDO: -Inteiramente, não. 
o Sn. MARTINHO CA:õiPOS : -v. Ex. snbe que 

emquanto penderem estas questões, ha necessi
dade de simular pelo menos que ha tt·abalhos. 

O que eu não vejo é urgencia de tomar uma 
resolução immediata. Apezar de ser ministeria
lista, não me animo a requerer o adiamento, mas 
se me obrignm a votar hoje, voto contra. Não sei 
de cousa alguma a respeito, não conheço o con
trato, niio ha nada que justifique a votação de 

·um projecto, que importa a despeza :umual de 
280:000~000 para uma estrada boliYiana sem o in" 
dispensavel exame 

Este contrato seguram_ente deve acompanhar o 
relatorio do nobre ministro da agricultura, re
latorio que ninda não está distribuído, e eu pe
dil"ia ~o nobre deputado, como interprete do nobre 
ministro da ~gricultura ... 

O Sn. Bm.RQUE DE liACEDO :-Sou interprete de 
mim mesmo. 

O Sn. MAnTrxuo C.UIPos: -Mas V. Ex. respon
dendo a outro nobre deputado não disse que a 
emenda era por conta do gO\'erno.? 

O Sn. BtL\RQUE DE MACEDO:- Não, senhor. 
O Sn. liL-\.RTINHO CA:õiPO:> : -Então está errando 

o officio de ministerialista (hilaridade); não acom
panha, como cu, o Sr. ministro da fazenda, que diz 
-que os amigos do g-overno devem fazer o que o 
governo desejar. E' assim que entendo, e se não 
estou fazendo o que o governo mandou .é porque 

·não sei ainda o que elle deseja, e nestas circum
stancias obrigam-me a ter opinião (Hilaridade). 
E' preciso descobrir a opinião do governo. 

O Sn. SouzA CARVALHO : - O governo quer que 
passe· o proj ecto. 

O Sn. MARTI:s-Ho CAMPOS : -O adiamento peló 
menos era a conclusão logica do procedimento do 
nobredetmtado. Eu não o posso requerer; não queró 
passar pm· opposicionista; estou como V. Ex. vê, 
sr. presidente, fallaudo a favor ( hilaridade ). 

O Sn. BuAnQUE DE 1\IACEDO :-Esta opinião é por 
conta do dono. - · Não vejo que se_ja razão para -votarmos o facto 

de interessar o projecto mais do que ao Brazil á O Sn. M:.illTINHO CAliPOS :-Responsabilidade não 
Bolivia. aceito, não aceito sem que me dêm meios de ter 

Sei que aproveitada mais á Boli-1.-ia, embora in te- acção, mas em quanto me fizerem legislador passivo 
resse tambem ao Pará e 5o Amazonas. Estas pro- é por conta do dono ( Hilaridade ). Peço, pois, 
Yincias tcunbcm aproYeitaram, ... não lla duvida. animo-me a pedir ao nobre deputado, visto que a 

O Sn. BtJARQUE DE IIIACEDO. - Principalmente respeito de sua emenda não sabe ainda si ella é da 
Il!atto Grosso. - approvação do governo ... · . 

o sn. M:.-\RTINHO CA:\tPos:....- ... embora muito :ndi- O Sn. SouzA ·cAnYALHo:- O governo quer a ap-
rectamente, porque ni:io cstão-~obre o bloqueio em provação. 
que a natureza collocou a Bolivia. O Sn. ~L\RTINHO CAliPos:- V. Ex. é mais minis-

O sn. FABIO RErs :-Aproveita ao commercio en- terialista, mas é mais cruel com a cmnara. 
treposto. O Sn. SouzA. CARVALHo:- Entendo que o ap_oio 

o Sn. M.-\RTINHO c.urPos :-0 nos;:o gonrno con- deve ser systematico; é doutrina de Chateaubriand. 
sentirá~ V. Ex. que foi empregado da alta admi· O Sn. MARTIXHO CA:\IPOS : -Este apoio não é 
üistrnção muito bem sabe que o nosso governo digno da canwra~ não é digno do ministerio. 
pouco adiante eslá do dn China. O ministerio niio pôde aceitar apoio, senão como 

o Sn. FADIO RErs:-Não apoiado. resultado de uma convicção (Apoiados). 
O Sn. l\1.\.RTINIIO C.urPos::.._E' livre o commercio O Sn. SouzA CARVALHO :-Não é contra a con-

entreposto 1 · vicção; cu discordo do goycrno em muita cousa. 
Diz o governo ao senadc (lendo) • O governo em- O Sn. }IARTJNHO CAMPos: ~Mns V. Ex. conhece o 

bora reconheça:~ yantngem desta linha decó.mmu- contmto. (O Sr. Sou:::a Ca1·valho dá um, aparte.) 
nicacào, não concedeu a g-arantia de juros ·solici- Esta é a minha questão. · 
tada"pela empreza, visto não se achar terminado 
o .pleito judiciario em que esta empreza se acha O Sn. BUARQUE DE MACEDO:- Está na legislacão 
empenhada em Londres, e o projecto d.e lei está . do paiz~ · · • 
ainda dependente da camara pela concessão da ·ga- O Sn. 1\!AnTINHO CA."\lPOs: -De que anuo? 
rantia de juros. • O Sn. BuARQUE DE. MAcEDO: -De 1877. 

A razão invocada pelo governo subsiste até hoje; . 
o pleito judicial conqmía. Eu repito, pois-o no- O Sn. ~IARTINHO CAliiPOs :-Está approvado? 
hre deputado por Pernambuco teve plena razão 1 (Apal·tes). , - . ' . ' 

~ ~ 

.. de.pu:tados poss:;,, e se queira. sujeitar a votarseme- da casa. Pois um contrato de estrada de ferro 
. _,, · lhante projecto sem conhecimento. do contrato. 1 com onus taes para o Est.1do, ha de ser votado sem 
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o estudo da commissão respectiva? (A.poiados). 
Não é possível. Respeitemos as prerogativas da 
camara. Inutilisemos · o pessoal, mas deixemos 
illesos a honra e o mandato que recebemos da 
nação. 

As observações do nobre deputado, aceitaveis não 
·só por seu caracter, como por sua alta posição 
official, deviam ter uma consequencia logica, e é 
esta que fosse o projecto á commi:ssâo de empre
zas privilegiadas, e esta commissào nos habilitasse 
a dar o voto_ · 

Entendo que algum dos nobres deputados que 
vivem mnis nas graças do. ministerio deve isto 
requerer~ mas se algum não fizer, declaro que 
voto contra. 

E' lida e apoiada a seguinte 

Emenda substitutiva do art. L o 

Fica approvado o decreto n. 67~7, de 2/1 de No
vembro de f.877, que concedeu a garantia de juros 
de 7 °/o ao anno sobre o capital addicional de 
.:t·~oO.OOO á companhia denominada de •Estrada 
de ferro Madeira e Mamoré• .-Bua1·que de Ma-
ce®. . 

_A discussão fica adiada pela hora . 

2 ... PARTE DA ORDEM DO DIA. 

de ingratos desherdados que procuram na falsi
ficação o recurso de apoderar-se da herança do 
herdeiro legitimo. - · · 

Sr. presidente, as allegações do Sr. Dr. Portella, 
a accumulaç:io enorme de documentos, as fati
gantes publicações do jornal official, tudo denota o 
muito empenho, o muito desejo, o muito esforço 
da sua parte para provar sua proposição ; mas o 
resultado é nenhum. S. Ex. niio conseguiu, em 
relação a uma só das eleições das dh·ersas fre
guezias da pro'dncin, provar o emprego da força. 
S. Ex. limita-se a apresentnr, em relação a algumas 
dellas justificações gratuitas; justificações nas con
dições da que foi prestada na freguezia de Santo 
Antão, ácerca da qual posso dar noticia mais es
pecial e mais detida, justificações prestadas clan
destinamente, sem que ao menos se désse sciencia 
do acto ao promotor publico da comarcn, como é . 
de lei que se faça, sem que lhe tivesse dado vista 
della, justificação cuj~ exfstencia não constava na 
província, vindo a ser uma perfeitasorpreza nesta 
casa. · 

Si a allegação capital do Sr. Dr. Portella, relativa 
ao emprego da forç~, não foi provada e a palavra de 
S. Ex., por muito autorizada, não é bastante para 
implantar-nos no anim.o esta convicção, nós não po
demos aceitai-a, e baquêa assim o fundamento, 
principal fundamento em que o gremio conservador 
de Pernambuco assentou seu plano eleitoral. 

ELEIÇÃO DE PERNA!IffiUCO. O certo é que, habituado a fazer a contra-revo
lução desde f.8~8, o partido conservador de Per

Continúa a discussão do parecer da i." commis- nambuco, desde que, pela evolução política de 5 de 
são de inquerito sobre a eleição de Pernambuco. Janeiro, se viu privado dos dragões imperiaes, não 

soube mais manter-se na'3 vias da legalidade e 
o Sr. Beltrão :-Sr. presidente, -tomando então appellou pant dons recursos: a transacç.l.o 

ou a falsificação. Em todos os collegios, em todas 
parte neste debate, entrando na contestação das as freguezias, onde foi possivel tnmsigir, a trans
allegações do nobre candidato á deputação geral acção foi. feita; e naquelles Jogares .onde não foi 
pela minha província, o Sr. Dr. Portella, não possível e não encontraram um conservador de 
acompanharei S · Ex. em todos os pequenos detalhes caracter austero para repeli ir a falsificação, como 
em que entrou, porque não desejo cnnçar a pa- se deu no collegio do Brejo c em outros Jogares, 
ciencia da r..asa; mas, recapitulando suas proposi- recorreu-se á falsificação. 
ções principaes, resumindo sua argumentação, É para notar-se, Sr. presidente, que em toda 
procurarei contestai-as. a província d ,~ _ Pernambuco vencesse o partido 

De tudo quanto disse, de tudo quanto escreveu, liberal, onde não foi empregada a força, e vencesse 
de tudo C(mmto allegouo Sr. Dr. ~ortella, em con- unanimemente o partido conservador, onde avio
testação a eleição liberal d:i PJ'oviucia de Pernam- lencia foi empregada pelos contrarias; é o nobre 
buco, infere-se que o argumento de S. Ex. contra candidato a quem me refiro que o confessa. 
a validade della consiste nn "allt·gação do emprego Sr. presidente, limitando-me ao parecer da com· 
de força, emprego que, nullificando a mesma elei- missão quanto á!' considerações feitas pdo Sr. Dr. 
ção, decide a validade dn duplicata a que procedeu Portella, nada direi com relação á ·fr~guczia ~e 
o partido conservador, duplicata da qual resultou Nossa Senhora do Rozario de Goy:l.Da e a freguezw 
a eleição do mesmo Sr · Dr. Portella. da Escada, sobre as quaes S. Ex. não fez outra al-

Sr. presidente, niio sinto achnr-me neste debate legação senão a da força, a qual, pelas razões ex
de frente ao Sr. Dr . . Portella ; é a nossa posição pendidas, não procede, como não procede em reJa
natural; mas lamento que o Sr. Dr. Portella,. ção á freguezia alguma da província. lias quanto 
cujas luzes aprecio, cujo caracter reconheço e á 3 ... freguezia de que se occupa 0 parecer da com-
venero.··- missão, a de Snnto Antão, já porque S. Ex. propo-

0 Sn. NASCI:ME~TO PoRTEL-r..A:-Obrigado. sitalmente deteve-se mais sobre ella, já porque, 
o Sn. BELTRÃO:-- .• _ fosse encarregado de vir residente nessa freguezia, eu sou de algum modo, 

•representar nesta camara o papel de protagonista se não inteiramente, responsavel pelos actos pra
nesta scena de falsificação planejada em Pernam- ticados ahi pelos nossos correligionarios, acom-
b I r d d panharei nesta parte o nobre orador em todas as 

uco pe o par 1 0 conserva or. suas considerações, em todos os seus detalhes. 
q Sn. NASCDIEJ.Io"TO PORTELLA:- E.ste juizo não Além da ali "a r r- i 1 a · · 

- me referi, e que não procede, tenho outras razões 
peito ; ninguem me pó de encarregar de representar para contestar~ ·que disse . s. Ex. Submetto á 
papeis em scena. _ ' consideração da camara documentos, como justi-

-----------c-101.HS)!Rh.-~ , . , - prestad:~s, não clandestinamente, como a 
que o Sr. Dr. Portella fosse incumbido de vir que apresentou o Sr. Dr. Portella, mas publica
apresentar perante este tribunal o testamento falso mente, com scieneia e convite da autoridade com-
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petente, o promotor publico, a quem, não tendo 
CQmparecido; se deu vista depois de prestada. 
Apresento certidões que provam como a força 
publica existente na comar~a constava apenas de 
:!3 praças de policia, e em uma comarca de 30 mil 
:<Imas uma força de 23 praças não poderia fazer o 
o .que se ~isse, cercar igrejas, casa da camara, 
c~sas particulares, engenhos, ete. E o grande par
tido conservador de Santo Antão não pôde re
pellir essas 23 praças, que poderam levar de ven-

.denci.a_ da mesa effectiva _eleitores e supplentes; 
mas e mexacto, e da proprru acta eleitoral verifica
se que votaram sómente os eleitores. 

cida toda a sua. puj::mça? - · 
~presento. ainda, Sr. presidente, uma justifi

eaçao que prova que a eleição que se diz ter sido 
feita clandestinamente no engenho Campo Alegre, 
effectivamente o foi. 

Além disto, offereço mais dous documentos pelos 
quaes se evidencia que no engenho de Campo 
A)egre não existe capella, mas simplesmente um 
ntcho no terraço da casa, onde não era possível 
fazer-se eleição. 

Sr. presidente, para mais methodicamente con
testar o allegado pelo nobre candidato a respeito da 
freguezia de Santo Antão recapitularei sua argu
mentação. 

A acta o diz claramente (lê). 
Aip.cla, Sr. presidente, allega o nobre candidato 

null~dade do. e(_}llegio eleitoral de Santo Antão por 
ter ~Ido presid!da a mesa provisoria do mesmo col
leg~o pelo _presHtente da. eleiç_ã~ parochial ; mas isto 
esta perfeitamente na d1spos1çao da lei citada por 
S Ex.. Ant~s da lei da reforma quando o presi
dente effect1vo da eleição primaria era o juiz de 
paz, elle devia c~ mo tal presidir ~ eleição secun
dart~; mas depois da reforma elettoral, quando o 
presidente da eleição primaria é electivo · e não o 
juiz de paz, ao presidente eleito compete a presi
dencia proYisoria da 2.a mesa. 

Ul\1 Sn. DEPUTADO:- Essa é a verdadeira intelli-· 
gencia da lei . . 

O SR. BELTllÃO :- Allega finalmente, Sr. presi
dente, o nobre candidato que votaram na eleição 
secundaria eleitores não qualificados, ou, que 
sçn?9 qualificados, não tinham a qualidade de ele· 
gibtlldade. . · 

Em primeiro logar s.-Ex:. allega que a eleição 
foi presidida por um juiz incompetente. Incompe
ten~e não~ por cert? o juiz. de paz da freguezia 
mros proxtma, que e o substttuto legal, por lei de
~ignado para_ presidir a. eleição_ Para provar esta 
mcompetencw era prcctso que o nobre candidato 
demonstrasse á cusa que alguns dos outros juizes 
de paz, que tinham direito á presidencia, compa
recess~m, mas o contrario se vê da justificação que 
offerect. 

Esta allegação, porém, nada prova, visto como 
a ser verdadeira, apenas poderia traze-r em resul
tado o serem eliminados os votos desses eleitores, 
mas nunca o inquinár-se de nullidade toda a 

· elei9ão. 
Dtvérsos documentos foram apresentados pelo 

nobre candidato e entre elles um protesto dos elei
tores e dos juizes de paz, uma ·acta da camara mu
nicipale um otlicio do juiz de direito á presidencia 
relativo . á materia eleitoral ; mas em todos esses 
documentos, Sr. ·presidente, figuram sempre as 
-mesmas pessoas, figuram os eleitores da· duplicata 
conserv:;.dora; esses documentos, si o nobre can
didato aind!l boje os perdesse, poderia obter ou
tros com as mesmas palavras,· como obtel-os-hia. 
querendo, no dia :1.. 0 de Agosto. · 

Allega em segundo lagar o nobre candidato que 
foi infringida a disposição da lei da reforma elei
toral, que exige o comparecimento de numero igual 
de eleitores e de supplentes, visto como, tendo com
parecido tres eleitores, apenas compareceu um sup
plente; e diz S. Ex_ que neste caso deveria t.er a 
mes~ convocado de entre os juizes de paz o nmnero 
preciso para completar os tres supplentes. 

E'. estranhavel, Sr. presidente, que o nobre 
caud1duto upresentasse uma doutrina destas pe
rante a camara dos Srs. deputados, quundo a lei 
eleitoral, quando a lei do terço, idéa conservado
ra, feitura do seu partido, é muíto expressa em 
de~ern~inar o contrario; e que S. Ex., lendo a 
prJ.metru parte, se esquecesse da segunda do § 6. o 
do art. 5. o, onde se diz (lê). . 

Ora, a disposição é claríssima. · 
Sr. presidente, o nobre candidato por Pernam

buco allega ainda a clandestinidade da eleicão li
l.leral, mas esta proposição destroe-se pelas 1Í1esmas 
palavras, pelos mesmos argumentos, pelas mesmas · 
allega~:ões de S. Ex. 

O SR. NAscmE::-.""To PonTEI.LA :-Não disse que era 
clandestina a eleição liberal, não. 

O Sn. BELTRAO :-Bem, si não disse .. _ 
O SR. NASCiliiEXTO PoRTELLA:- Si a eleição foi 

feita dentro da igreja cercada pela forca pul.llica, 
não podia ser clandestina. • 

O Sr. BELTRÃO:- Mas V. Ex_, referindo-se ao 
facto de que até ao dia 26 de Outubro não tinha 
.ainda sido ublicado o livro das actas, tirou d'abi 
a m erencia e que a e e1çao se zera c an es ma
mente ; mas clandestino não era o acto contra o 
qunl :,:e allega o_ emprego da força publica, e~c. 

Ainda ha um officio do juiz de direito da co
marca e umu vistoria procedida n'uma casa em 
frente da igreja, mas isso não tem lambem relação 
com a materia em questão, e se como disse o juiz 
de direito em seu offi.cio fatal cegueira levou a 
autoridade policial a commetter desatinos, seria 
melhor que S. S. procurasse corrigir essa fatal 
cegueira e não se prestasse, levado por ella, ao 
manejo de uma justificacão ·clandestina, como a 
que o r~ se offerece á casa: 

Existem ainda, Sr. presidente, uma copia do of
ficio da presidencia sobre entrega dos livros, um 
recibo do escrivão do cível e certidão de não terem 
elles entrado até 26 de Outul.Jro. 

Todos estes documentos provam simplesmente 
que uma falsificação se dava nos livros de quali
ficação daquella comarca, contra a qual foi preciso 
proceder; tudo isto prova apenas mais a existencia 
do de~ejo de falsificar eleições na província por 
parte do partido conservador. 
. Tendo assim, Sr·. presidente, CCilltestado O argu-. 

mento capital do nobre candidato com rela9ão a to
das as eleições da província e descido a mmuden
cias quanto ao collegio eleitoral da Victoria, para o 
que tinha razões especiaes, e não devendo cançar a 

_attenção da camara que me parece ter juizo formado 
so re a ypo ese, vts o como a e e1ça SI 
largamente discutida pela impr~nsa, e superabun

. dante é o parecer da illustre :1. a commissão de in-. . . . - ... 
' a decisão d3. camara dos Srs. deputa i>S. 
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O Sn. NASCIME.,..,TO PORTELLA:- Olhe que V. Ex. 
· comprometteu-se a provar que as actas foram es

eriptas no Recife, na Propagadora. 
o ·sn. BELTn.\:o·:-Uma vez que o nobre can

didato me provoca a tratar deste ponto, direi que 
as actas da duplicata de Santo Antão, como as actas 
de todas as duplicatas da provincia, foram escriptas 
no Recife P. na Propagadwa, Olidt"" se fez tambem 
a apura~ão. 

O Sn. NASCI!ItENTO PORTELLA :-A prova. 
O Sn. BELTRÃO:- A prova existe na justificação 

que offereço e que poderá ser apreciada pelo nobre 
candidato, se quizer. 

E, Sr. presidente, não só as actas, até a propria 
justificação apresentada pelo nobre candidato foi 
igualmente escripta no Recife e na P1·opagadora. 

O Sn. NASCil\IENTO PORTELLA-- Não basta dizer. 
O Sn. BELTRÃo:-Não sabendo de antemão ·o 

numero dos eleitores e supplentes, a pessoa que 
escre\·eu o original dizia- tantos eleitores e tantos 
supplentes. Pois bem o copista i&"ualmente escreveu 
-tantos eleitores e tantos ~upptentes- e assim foi 
prestada a justificação que o1ferece o nobre ·can
didato, a qual, tendo sido a principio requerida por 
Pacifico Leon, foi depois prestada por Antonio Fer
reira. por ter aquelle protestado contra a má fé e 
insídia com que o tinham feito assignar a peticão. 
E offereço á camara copia do seu protesto. · 

O SR. NAscnmNTo PoRTELLA:- Ao nobre depu-
tado corre rigorosamente trazer á prova. . -

O SR. CosTA RIBEIRO :- Veja a eleição da Luz. 
( Ha out1·os apartes.) . 

O Sn. BELTRÃO :- Estas-circumstancias provam 
o que está no dominio publico em Pernambuco. 

Ainda uma outra co usa, 81·. presidente, me sus
cita o aparte do nobre deputado, e é que o vicio 
arguido ú eleição legitima, de só ter funccionado 
um supplente, quando compareceram tres eleito
res, viciO que se não dá, que não procede em re
lação a essa eleição, existe na duplicata conserva
dora, existe no trabalho da escripturação conser
vadora, onde, funccionando ~9 eleitores, funccio
naram apena.a ~ supplentes. 

0 SR. BUARQUE DE MACEDO E OUTROS SESHORES ; -
Muito bem. 

O Sn. SEGTSMUNDO :-Pcl{O a p~lavra. 

O SR. Lurz FrLIPPE:- Não apoiado; não se 
póde tirar essa illação. 

O SR. LoURENÇO DE ÀLBUQUERQUE : -Isto não está 
de certo na intenção dos nobres deputados, nem 
mesmo da commissão de verificação de poderes, 
mas é o que parece. . 

Desde que o diploma dó Sr. Dr. Brandão está fóra 
de toda e qualquer duvida, por 9.ue razão havemos 
de consentir que esteja S. Ex. fora desta camara ~ 
por que razão havemos de ·conservai-o nessa 
posição duvidosa, quando esta discussão póde pro
longar-se ainda por alguns dias 'l 

Eu, pois, peço a. V. Ex. que submetta o parecer 
da commissão á votação desta camara quanto á 
eleição do Sr. Dr. Brandão, reservando-se a eleição 
dos outros dous candidatos. 

0 SR. TAVARES DE MELLO:- Não é possível fazer 
essa divisão no parecer. 

O SR. LOURENço DE ALBUQUERQUE:-De certo 
que é possível, desde que o interessado concorda 
em que não ha duvida alguma a resp~ito de di
ploma do Sr. Dr. Brandão. 

E' de admirar que se tenha dado a anomalia de 
ter ficado fóra da camara exactamente o candidato 
a respeito de cujo diploma nunca se levantou a 
menor contestação. V. Ex., Sr. presidente, sabe 
perfeitamente que todos reconhecem que o Dr.. 
Brandão é tão legitimo deputado pela província de 
Pernambuco como aquelle que mais o fõr .•. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO;....: Apoiado. 
O SR. TA v ARES DE MELLO :-Como todos os outros. 
O SR. LouRENço DE ALBUQUERQUE-.... mas 

para o publico póde ser que essa posição, a que o 
lançaram, tenha uma significaç~o muito diver:!a. 

Eu, pois, que sou amigo do Sr. Dr. Soares Brandão, 
·como são todos os deputados por Pernambuco 
(apoiados), e tenho certeza de que sua eleição não 
é contestada pelo Sr. Dr. Portella, que declarou-o 
deputado tão legitimo, como o mais legitimo por 
aquella província ... 

O Sn. TAV.o\nES DE MELLO:- Mas elle não é o 
tribunal competente ; o tribunal é a camara dos 
Srs. deputados. 

O Sn. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE :-Pois bem; a 
commissão já deu parecer, e eu não peço mais do 
que a votação delle, reservando"se, porém, como 
disse a parte, que entende com os Srs. Drs. Por~ 
tella e Joaquim Nabuco, a quem de certo não 
agradará tambem vêr em sua companhia· e como 

O Sr. Louren-;o de Albuquerque (pela que amparando-o um deputado liquido. 
ordem): -Nesta discussão estão envolvidos tres O Sn. Luiz FrLIPPE :-l\Iasé provavelque amanhã 
diplomas : o do Sr. Dt·. Joac{uim Nabuco, o do Sr. tudo esteja decidido. 
Dr. Brandão e o do nobre Sr. Dr. Portella. Ha, · 
porém, um delles que está fóra de toda impug- O Sn. LoURENço DE ALBUQUERQUE :-E' provavel, 

- · d" 1 d s D d o mas não é certo. Hontem discutiu-se muito esta 
naçao :c 0 1P orna 0 r. r. Bran ão. proprio questão; ella acaba de ser discutida; e quando eu 
Sr. Dr. Portella não o.contesta: elle declara que esperava fosse posta a votos, 0 nobre deputado por 
a mesma camara municipal, que lhe conferiu o 
d. 1 d · 1 t s D B Goyaz pediu a palavra. Quem nos póde "arantir que 1P orna, conce eu-o Igua men e ao r. r. ran- esta discussão não durará ainda alguns 'ãias? Preve-
dão.. . d h h 

Não sei, portanto, Sr. presidente, que conve- nm 0 esta ypot ese. ·.· 
·niencia hav-erá em ligar a sorte deste dipfoma á dos O Sn. TAvAREs DE MELLO:- Proponha N. Ex. o 
outros que são contestados . Creio que por esta encerramento da discussão. · · · 
fórma eolloea se em posição pouco--agr~:-;;,~;;-~_ +-.-::-=o~S-=R-=. ;L__:ou__:n:__El::_N_:_ç::_o:__D:__E:__AL;--n-u_o_UE_n_Q--:UE-:~N=ão-:--::-pr=-o:-:-p--:o-::n-:;:h--:o------
sómente ao Sr. Dr. Brandão, muito legitimo depu- 0 encerramento da discussão~ quando se trata de 
tado pela provincia de Pernambuco. como até ao esclarecer direitos que são contestadGs. -
Sr. Dr. Joa uim Nabuco n · · • 
p orna este, para ser approvado precisa estar li- O Sn. TAVARES DE MELLO:- lias não há outro 
gado ao outro, sobre o qual não pairam duvidas. recurso. · · 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 26/01/2015 14:31 - PÃigina 14 de 24 

350 Sessão em 8 de Janeiro de t879. 

O SR. LoUREXÇO DE ALBUQUERQUE :- Prevendo 
que esta discussão possa pr9longar-se ainda por 
muitos dias _e não desejando que fique privado de 

. tomar assento nesta casa o illustre representante 
pela província de Pernambuco, o Sr. Dr. Soares 
Brandão, peço a V. Ex.. que submetta o parecer á 
votução sómente nesta parte. 

O SR. PRESIDE:STE :-0 pedido do nobre deputado 
não pódt>iter Jogar (apoiad<Js), porque versa sobre 
materia-vcncida. Votou-se o :1..0 parecer da com· 
missão, resolvendo-se o adiamento quanto ao reco
nhecimento dos ultimas Srs. deputados por Per
nambuco. E' isto o que se trata agora de resolver. 

E não é quando se discute este ultimo parecer 
que poderá ter Jogar, contra o vencido, uma nova 
selecção de votaçfto. 

O SR. TAVARES i>E MELLO:- Uma correccão ao. 
primeiro. •• • 

O Sn. PRESIDENTE:- Só depois de encerrada a 
discussão do parecer .... 

O Sn. LouRENÇo DE ALB~QCEUQUE:- V_ Ex. con
ctJde-me a palavra para dar uma explicaçii.p "! 

O Sn. PRESIDE:STE : -Para uma explicação, con
cedo. 

O Sr. Loureneo de Albuquerque :-Não 
se póde conceber qi1e o diploma do Sr. Dr. Soares 
Brandão seja ainda objecto de discussão, senão por 
uma anomalia inexplicavel. · 

O Sn. TÀVAREs DE :MELLO :-E' consequencia do 
parecer que a casa votou_ 

O Sn. Lou-nE:sço DE ALBUQUERQUE: -Perdoe-me 
V. Ex. ; não vejo a razão pot· que a casa não possa 
voíar hoje o parecer, reservando-se os direitos 
dos ·outros candidatos. 

O SR. PRESIDE:\TE :-Não se póde interromper a 
discussão para votar.parte de um parecer, como 
pretende o nobre deputado (Apoiados). 

O SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE :-Em qualquer 
hypothese fico muito satisfeito por ter posto fóra 
de questão o seguinte facto : que ficou preso a um 
parecer um candidato, cuja eleição é muito legi
tima; e assim privarlo até hoje do Q.ireito de tomar 
parte nos trabalhos desta casa. 

O Sr. Segismundo:- Sr. presidente. É 
obvio o motivo que me faz subir á tribuna. Hon
rado pelo ~ovcrno imperial com cargo de chefe de 
policia dt> Pernambuco, coube-me assistir ahi, em 
caraeter official, ao ultimo pleito eleitoral, e, assim, 
não posso deixar passar sem a minha contestação 
numerosas inexactidões referidas, sem duvltla de 
boa fé, estou convencido, pelo illustrado orador, a 
quem hontem ouvimos, não sn por conhecer a falta 
de fundamento dcllas, como por correr-me o dever 
de justificar as autoridades policiaes e a força pu
blica da accusação de intervenção no pleito eleitoral. 

Poderia fazer um reparo sobre o facto de estar 
sendo discutida esta eleição perante a camara, pois, 
me parece que está sendo infringido o regi
mento, por quanto o nobre candidato a um Jogar 
de deputa«!_o p('lla provi~ciade ~erna~buco suppo-

portador de um diploma, o regimento dá-lhe o di
reito de tomar a palavra e de discutir a sua eleição. 

O SR. SEG~:t.mNoo:-Eu me refiro ligeirámente 
ao facto. O diploma que apresentou o illustre can
didato não está revestido das formalidades exter
nas essenciaes para ser recebido pela camara, 
por9!-lanto foi ~l;lbscripto por 5 vereadores, legal, 
legitima e positivamente suspensos~ e assim não é 
suffi.ciente para ter a virtude de admittir o nobre 
candidato neste salão, afim de deffendel-o. 

0 Sn. NASCBIENTO PORTELLA :-Quando dcmonS· 
trar legalmente suspensos ... 

O Sn. SEGIShWNDO :-É incontestavel a attribui
ção dos presidentes de províncias para suspen
derem vereadores. Si V- Ex. puzesse em duvida a 
leg-itimidade do acto, ainda se poderia estabelecer 
a discussão ; a legalidade, porém, me parece evi
dente, transparente. Mas, Sr. presidente, já que 
V. Ex. ou a camara, admittio o distincto candidato 
a tliscutir a sua presumida eleicão, cu apenas me 
felicito pela occasião publica que ·se me offer?ce de 
combater as accusnções feitas á administração da 
província e ás autoridades policiaes, que me eram 
subordinadas, e desde já declaro que taes accu
sacões não se fundam na verdade dos factos e sim 
na· sua alteração. 

As alleg-ações contra a eleição de Pernambuco
são ampJissimas. O nobre candidato as argúe de 
suppostas, clandestinas, falsas, violentas, crimi· 
nosas! A· proposito, sem querer me demorar na 
historia eleitoral de Pernambuco, eu direi que me 
pareceu que o nobre candidato referia o que fez o 
seu partido quando no poder; e S. Ex. me relevará 
referir-me particularmente á eleição da freguezia 

. de Santo Antonio do Recife, cuja matriz é situada 
no centro da cidade, dirigida por S. Ex., em 
:1876. 

V. Ex., Sr. presidente, terá tido noticia do 
modo atróz p-or que correu o processo eleitoral em 
Pernambuco, em 1876 (Apoiados). 

Ás violencias, que o acompanharam, alludiu 
neste recinto um illustre deputado de então, o que 
eu lembro com tanto mais prazer quanto é certo 
que ellas não se deram agora, e eu me refiro a um 
distincto collega nosso, com quem mantenho es~ 
treitas e antigas relações de amizade. 

Mag,. Sr. presidente, já se disse que est3 eleição 
tem sido sutficientemente discutida, e eu não quero 
tomar o tempo á camara; vou apenas mostrar. ra
pidamente quanto o nobre candidato foi excessi
vamente injusto em relação ao admmistrador da 
província. 

O SR. NAscnmi.'."'TO PoRTELLA:- E a eleição de 
Santo Antonio "! 

0 SR. SEGISMUNDO :-J;i dei por finda a minha re· 
ferencia a ella. -

O SR. PoRTELLA:-E' que eu tenho o testemunho 
do nobre deputado· o Sr. Epaminondas de Mello 
para contestar a V. Ex. 

0 SR. SEGISMUXDO :-V. Ex. então quer que eu 
falle da eleição" de Santo Antonio"! Pois bem, satis· 
farei o seu desejo, comquanto ella não esteja em 
discussão. 

Eu me a~hava no Recife na époc:a da eleição~ a 
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occupada por imperiaes marinheiros. Dou testemu
nho pessoãl disto, e j~í que o nobre candidato a_p
pellou pflrã o Sr. Ep::nninontlas de :Mello, eu aceito 
o testemunho de S. Ex .. e invoco o de todos os 
outros deputados de Pei·nambuco (apoiados), e 
appellal"ia mesmo p::~ra o do illustre candidato si 
não me doêsse forçai-o a uma confissão penosa. 
Está S. Ex. satisfeito ? 

Mas, foi arguida a administração de Ilernambuco 
de ter militarisado a província. 

O nobre candidato, hontem, não uisse, não pro
curarei conhecer o motivo do silencio de hontem, 
mas, na sua exposição escripta affirmou que nu
·mero superior a 3 mil pra~as foi distribuído, em 
fortes destacamentos, pelo. interior da l)rovincia. 
Hontem provoquei, desafiei o no!Jre candidato a 
me dar prova disto, não m'a deu. Sr. presidente, 
a:ffirmo a V. Ex. e á c:nnara que na provi:ncia de 
Pernmnbuco não havia 3 mil pra(;'as, no tempo do 
pleito eleitornl. Creio que o numero de pra~as 
existente na província seria pouco superior á me
tade de 3 mil ; e, Sr. presidente, é preciso que eu 
fa~a uma declaração, que dê uma informatão á 
camara. que certamente desagradará ao illustre 
candidato : S~ Ex., para dar razão ás accusações 
feitas pela imprensa do s~u parti~<?, ~a distribu!ç~o 
de 3 mil praças pela provmcm, dmgm uma pettç:1o 
ao qunrtel general de Pernambuco, para saber que 
numero de praça:; se tinha distribuído pelo inte
rior e uma outra para se lhe certificar que nu
mero existia na capital durante o pleito eleitoral. 

Eu Yéjo, com pezar, que o illustre candio.,.to não 
juntou aos numerosos documentos, que publwvu, 
estas duas certidões, que S.Ex. não me poderá dizer 
que não requer.:u. Não as publicou, por uma razão 
muito simples: porque nuo provavam o que S. Ex. 
affirmava. · · 

O Sn. NASCil\rENTO PoRTELLA:-Chegaram ao meu 
poder, quando a me?ma exposiçi:ío já estava publi
cada; tenho-as aqm para as apresentar, quando 
tr{l.tar especialmente deste ponto, porque hontt.:m 
não tive tempo. 

O Sn. SEGIS~IUNoo:- V. Ex. terá ainda occa
sião de fallar, e então mostrará á camara a ver
dade da sua asserção e a incxactidão da mesma 
contestacão. 

O nohre c:mdidato argniu ;:~inda o illustre admi
nistrttdor de Pernambuco, por Ler augrnentado o 
corpo policial e a guarda civica: O augmento é 
certo, mas V. Ex. e a camara vão espantar-se de 
ir eu demonstrar que a responsabilidade é mais do 
noht·e candidato do c1ue do digno presidente de 
Pernambuco. 

A lei do augmento dessa força foi votada pela ui- . 
tima assembléa provincial conservadora, presidida 
e dirigida pelo illustre candidato ; e as circum
stanctas da provincia na occasião da votação dessa 
lei er.am normaes e regulares, emquanto que o 
aetual presidente de Pernambuco executou a lei na 
occasião mais critica da secca, quando a capital e a 
provincia.,-assistiam horrorisadas ao espectaculo da. 
fome, da nudez, e do seu consectario necessario, o 
crime. · 
· O Sn. BuARQUE DE l!L-I.cEDO :-Quando das provín
cias limitrophes se pedia á }lrov!ncia_ de Pernam
buco que mandasse força para o mterJOr. 

• E ISMUNDO:- ra, a l 1 1 p • 
nobre candidato e por seus amigos, se .o pre
sidente da província só fez executai-a em con-

dições muito mais diffi.ceis, é claro que S. Ex. não 
quererá para si louvores, quando acha que o pro
cedimento do presidente da província de Pernam-
buco deve ser stygmatisado. , 

Aproveitando o aparte do illustre deputado por 
Pernambuco, ácerca das reclama~ões de forças 
para o interior, eu direi a V. Ex. que effectiva-
mente se destacaram forças de linha para o inte
rior, mas, em virtude de instantes reclamações do 
presidentr da provinda do Cc<lrá, e de accôrdo com 
os presidentes das províncias do Rio Grande do 
Norte, Parahyba e Al~guas, afim de perseguirem 
numerosos bandos de criminosos, que infestavam 
o interior dessas províncias. 

o Sn • .TosÉ !IIARL-\.NNO:- Um delles era· capita
neado pelo celebre Vv.lpassos, chefe dos conser
v:~dores em Tacaratú. 

O Sn SEGIS!\fUNDO :-0 illustre administrador 
da província mandou effectivarnente alguns 
destacamentos de certo valor, mesmo nu
merosos, servindo-me da expressão do illustre 
candidato, p:m.l. o alto sert:io, em virtude das cir
cumstaneias que eu já expuz ; seria singular, 
Sr. presidente, que a autoridade publica, que não 
mandou um soldado para pontos de grunde eleito
rado, fosse commetter a inepda de mnndar forças 
numerosas par<l freguezins de eleitorado insigni
ficante, comu siio todas as do alto sertão. E' porque 
a causa,que determinou a remessa desses destaca
mentos, não foi o vencimento da eleição, mas sim 
algumn razão de ordem publica; e, emquanto não. 
se conhecer outra. deve passar como verdadeira 
a que eu referi. 

O Sn. BuA.RQUE DE MAcEDO :-E a prova é que na 
capital D;ãO havia um soldado nas igrejas. 

O Sn. SEGISl\IUNDo:-Não seria para freg-uezias 
de 6, 9 ou 1.2 eleitores, como são as do alto sertão, 
que se mandal'ia, com fim eleitoral, fortes destaca
mentos de tropa de linlla, quando se não mandava 
para outros pontos mais importantes. 

Sr. presidente, precisaria ::~longar-me muito 
para entrar na analyse da eleiçi:io de cada freguezia. 
de Pernambuco ; por isso, não me occuparei de 
minudencias eleitoraes, não tratarei de çlemonstrar 
a regularidade do processo eleitoral, não irei con-_ 
sultar a lei para saber se o que se fez está de 
a.ccôrdo com ella, se foram observadas as formulas 
legaes. Naturalmente alg-um illustre deputado por 

·Pernambuco se incumbirá desta tarefa, como já 
em parte, fez o illustl"ado orador, que me precedeu, 
e lhe dnrá desempenho cabal. 

Devo, porém, informar a V. Ex. que a ·uutori
da.de publica da província de Pernambuco, se 
absteve inteiramente do pleito eleitoral, que a força 
publica não intervéio nelle, e estou prompto para 
contestar, para destruir de modo convincente 
qualquer a.ccusação que se . fa~a nesse sentido. 

E indispensavel que eu faça um ligeiro exame, 
em relação á eleição de algumas freguezias de 
Pernambuco. 

· O perecer da illustrada commissão conclue pela 
approvação_das ~leições das f~egu~zias de Goya_n.a~ 
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confirma a exposição feita pelo nobre candidato; e, O Sn. SEGISliiDl'mo:~arece incrível, Sr. presi
_além disso, tem a camara municipal e a cadêa, com dente, o que eu vou dizer á camara, mas appello 
um numero sempre crescido de presos, cêrca de para o testemunho do nobre candidato, afim de que 
30. Ora, todos estes edificios, no dizer do nobre me acreditem. 

~· c~ndi~ato, foram, desde a vesp_era do dia da org-~- . Na organização da mesa eleitoral d,!i Escada, co in
mzaçao da mesa, cercados, e 1sto apenas por . ::.::il: · pareceram de 30 a ~O eleitores. Os llberaes tinham 
praças l V. Ex.. vê que a a1firma{'-ão do nobre can- 4 destes eleitores e os conservadores tinham mais 
didato é impossível de acreditar-se.. · de 30 ; não posso precisar bem o numero dos elei-

0 Sa. NASCIMENTO PoRTELL.\ :- Basta 0 officio do tores que · tinham os conservadores entre os que 
dele,.ado. compareceram. 

O"' . _ . . A. eleição · foi tão habilmente dirigida pelo par-
S~- ~UAR~ÇB DE !t\c~o -- 0-offi.cio ~~z outra lido do nobre candidato, que o partido liberal, com 

cousa • da n~~c1~ da el~Içao que se quena fazer · ~ eleitores contra trinta e tantos_, pôde fazer ~-
defronte da I 0 re]a matrtz. . mesarios ! 

0 SR; SEGISMtíNDO :-Eu disse 2~ praças, mas ~iz ·0 Sa TAVA.IlES E MELLO ·-E 2 supplentes 
o offic10 23, completando-se as 2~ com o offiCial · · · 
commandante. (Lê o otficio.) O Sa. ·SEGISMUNDO :-D~sta inepcia decorreu a 

O SR. SEGISlro:NDo =~Quanto á cidade de Goyanna; derrota estrondosa que soffreu na Escada o par-
ainda é mais interessante a asseveração da inter- tido do nobre candidato. .. . 
venção da força. O Sn. BUARQUE DE MACEDO :-E o nobre candi-

É a 2.a cidade da província. O nobre candidato, dato não allegou que alli houvesse força. · 
na sua exposição, disse . que foram seus corre-. o s s A · · d d 
ligionarios forcados a fazer a eleiPão em uma casa R· EGISMUJ:-.'"DO:- prove~tan o-me 0 a par-

• d 'r te do nobre deputado, declaro que havia força 
particular, por estarem cerca as, por numerosa na cidade da Escada, e por isso supponho que 0 
força publica, a matriz e todas· as outras igrejas da illilstre administrador da província só merece 
cidade, além do paço da camara municipal. elogws. (Apoiados da deputação pernambucana.) 

U:l\1 Sn. DEPUTAno:-Nove igrejas I Dizia-se com ostentação que o partido do nobre 
O Sn. SEGISMUl'<'llO :-0 nobre deputado, filho de candidato estava disposto a praticar toda a sorte 

Goyanna, informa ·que existem nove igrejas na ci- de attentados e violencias para ganhar a elei~ão 
dade ; nove igrejas, o paço da camara, a cadeia da Escada, e nestas condições teria descurado da 
publica, · H edificios ao todo, para serem cercados ordem publica o illustre administrador da pro
por j5 praças, ou 30, incluindo.ordenanças, infe- vincia si não tivesse dado força á .autoridade, para 
riores e um official. 1\las, Sr. presidente, devo in- manter o socego publico. · · 
formar a V. Ex. de. uma circumstancia muito A respeito da freguezia da Escada disse o nobre 
importante, em relação a Goyanna. A comarca candidato que a mandado da mesa estivera collocado 
de Goyanna foi victima de lamentaveis aconte- á porta da igreja o com~andanie da força, .impe- · 
cimentos, em certo período anterior á época elei- dindo a entrada' do vice-presid-ente da mesma n1esa 
toral. Chegou a haver ~aque em uma povoação, e de outros seus correligionarios. Ouvindo esta 
além. de muitas violencias em outras, e isto forçou asseveração pedi a leitura do documento a que se 
ao distincto administrador da província (apoiados), referia o nobre candidato, e o commandante da 
que era-ainda o Sr. Dr. Freire, a mandar para força, segundo ouvimos da leitura feita,' declarou 
aquella .localidade um importante destacamento no documento que forneceu, que esteve de facto 
de linha. · á porta da igreja com· ·o unico fim de manfer a 

O Sn. CosTA RIBEIRO : _ Que foi retirado nas ordem, e só por occasfão de ser ella perturbada foi 
.,vesperas da eleição. que fez effectiva em· relação a todos a prohíbição 

a que se referiu o nobre candidato, isto é, a ordem 
O Sn. SEGISliUl\'DO :-Este . destacamento, que .dada pelo delegado de policia, de não consentir a 

se compunha de 3:5 praç.as. foi, como lembra o t d d f - d · d 
illustr. e deEutado, retirado· de Go. yanua nas ves· en ra a e quem quer 9.Ue osse senao epols e restabeleci da a tranquilhdade . 
peras da e eição. Não havia, portanto_, plano da Nada vejo que estranhar neste procedimento: 
administração para vencer a eleiçlio por meio da entretanto direi a v. Ex:. que, obtidos 2 mesarios 
força. · pelo lado liberal, apezar da ex.traordinaria minoria 

o Sn. BUÃnQ'ÇE ~E MACEDO :-É irrespondivel. ~ao eleitorado, ficaram os co-religionarios do nobre 
o sn. CosTA RIBEIRO :--Qúando perdem, sempre candidato completamente desorientados, e por tal 

acham solda9os. · fórma humilhados que abandonaram aeleição. Isto· 
transparece do proceàimento da mesa no dia 5 de 

O Sn. SEGISMUNDO : - Quanto á freguezia da Agosto. Dirigiu-se o presidente da mesa á igreja 
Escada, disse eu hontem que talvez fosse a eleição ãfin:i de assistir á eleiçiío, e encontrou os 2 mesarios 
mais curiosa de Pernambuco, e insistirei nesta idéa. liberaes e ·nenhum dos conservadores. O te!DPO 

O SR. BoARQ'UE DE M.AcEoo·:-Onde temos ineon- passava e um dos mesarios presentes pediu que se 
testavelmente grande força ; superior á dos adver- completasse a mesa na fórma da lei, que não tra-

. t..'lrei agora de. consultar. O presidente resistiu a sar1os. - . 1 - d h Q tão JUSta rec amaçao; man ou .c amar os"' mesa-
O Sn. SEGISliU~'Do:- O nobre deputado declara rios ausentes; os mes.'lrios liberaes tiveram a lon-
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um Procedeu-se á reorganização da mesa e o pre
sidente tendo conhecimento do resultado, declarou 
que o caso era imprevisto, o resultado nã') podia 
ser aquelle, porque só poderiam substituir a do~s 
conservadores outros dous conservadores--"-ve]a 
v. Ex. quanta habilidade ! Como se lhe mostrasse a 
fórma regular do processo do complel;llento da 
mesa, para o que não era preciso grande esforço, 
o presidente fe\rantou-se e suh1u desapontado da 
igreja : appello para dous documentos que t~n~10 
em méu poder: um officio do delegado de pohc1a, 
outro do promotor publico, que referem extensa
mente todas estus c1rcumstancius ; e u camara me 
permittirá a publicação destes officios no meu 
discurso.-(2). 

Allerrou hontem o nobre candidato um facto para 
llrovar"' a intervenção da ~atoridade no pleito elei
toral da Escada. Referiu-se á prisão de um escriYão 
de paz nomeudo nas vesperus da eleição, determi
nada pelo delegado de poli~ia. 

Effectivamente, Sr. pres1dente, deu-se o facto, e 
o delell'ado o explicou satisfactoriumente no proprio 
officio 

0
que foi lido pelo illustre orador, a quem res-

pondo. _ · 
Mas Sr., .presidente, que facto tmportante é .a 

prisão' de um escrivão de paz, não no dia da eleição, 
mas no dia da organização da mesa_, para ter des
.orientudo os amigos do nobre candidato e ter uma 
influencia tão decisiva sobre a eleição 'l 

São estas as tres freguezias, cuja approvação 
pediu a digna commissão de poder~s. . 

Entretanto a emenda do nobre candidato en
volve todo o processo eleitoral de Pernambuco, e 
é preciso que eu diga alguma couza . em resposta 
as. Ex. que, si nãc censurou Lndiytdualm~nte a 

. mim fez hontem atrozes accusaçoes as autor1dades 
policiaes, e taes accusações reflectem sobre ,mim. 

o Sn. BuARQUE DE MAcEDO :--v. Ex; fot uma 
digna autoridade da minha província. 

o Sn. SEGISl\U.i1\'DO : - O nobre candidato . pede 
a annullação dos collegios do Brejo, Ingaseiras e 
Exú. · · . • _ 
. s. Ex. não estendeu a esses collegiOs a ac~usaçao 

de intervenção da. autoridade e da forçapubhca, por 
tanto, eu os passarei em silencio. 

s. Ex. pede a approvação da eleição conserva
dora da fre..,.uezia de Gravatá, que faz parte do col· 
legio de Be~erros, e para isto a.llega a int~rvenção 
das autoridades e da força pubhca, no pleito. 

Sr. presidente, contra a alleéração ~o n~bre ~a~· 
didato, eu ténho 'um attestado :lo mUlto dt~no JUIZ 
de direito da comarca, o Sr. Dr. Raymunao Theo
dorico de ·casiro e Silva , quasi estranho aos par
tidos mas com conhecido pendor para o lado" liberal; 
a respeito do qual, entretanto, dá-se a circumstancia 
de ter sido mandado para aquella comarca · no 
ultimo despacho d~ part!do ~onservador .. E'. um 
ma..,.istrado insuspetto nao so pelo -seu dtstmcto 
caracter e muitos outros dotes, como por esta'cir· 
cumstancia de apreciação por parte do partido con
servador. 

Em uma petição que lhe foi dirigida pêlo pro
motor ublic~, esse juiz de direito, deu o. seguinte 

Ainda tenho um attestado do respectivo vigario, 
que diz: (Lê) . · 

Estes documentos estão á disposição do nobre 
candidato, e eu os publicarei com o meu dis-
curso.-(3) · · ·, 

Sr. presidente, terei de dizer alguma co usa em 
relação ao collegio do Limoeiro, que se compõe da 
respectiva freguezia e da frel?uezia de Taquare
tinga. A ausencia da for\a punlica da matriz do 
Limoeiro se .deduz da arguição feita pelos amigos 
do nobre candidato de haver a força do Limoeiro 
ido para a freguezia de Taquaretinga. 

E quanto á freguezia de Taquaretinga toda a ac
cusacão versa sobre a organização da mesa. 

Dizem os liberaes que a organização da mesa 
de Taquarelinga foi presidida por um juiz de paz, 
Christovão de tal ; e dizem os conservadores que 
esse juiz de puz foi violentamente arrastado da 

cpovoação de Taquaretinga para a de Vertentes, 
onde se fez a eleição, e que dista daquella 6 ou 
8 leguas. 

É original o facto de seter arrastado um homem 
por uma extensão, tão grande. Mas, o que é certo 
é que o lado -liberal diz que elle presidiu à orga
nização da mesa e assignou a acta e o lado conser
vador {!Ontesta isto; exhibindo uma declaração 
deste juiz de paz . 

Não está nú meu viano tratar da- especie, porque 
é questão estranha u intervenção da autoridade e 
da força publica; mas o facto do arrastamento 
é que eu contesto, porque é. incrível, originalis
simo, inverosímil, e não foi provado. 

Deixando de estender-me ~obre essa állegação, _ 
direi sempre, Sr. presidente, que o que se deve 
concluir dessas diverg~ncias de pffirmações de um 
e de outro lado é que esse juiz de paz é um homem 
de animo irouxo, que faz <J que quer áquella pes
soa que com elle se acha. Assim, eu acredito que 
elle presidiu á eleiç~o liberal porque ~a occasião 
della estava com os hberaes, e deu depois attestado 
em: contrario, porque se achava então na presença 
dos conservadores. . 

Quanto ao Bom-Conselho a alle~ação é da tomuda 
da matriz pela força publica _desc;e a vespera. Por 
tóda a parte o mesmo plano · tromcamente I 

Sr. presidente, Em devo informar á camara que • 
na comarca do 'Bom-Conselho tínhamos um certo 
numero de· praças; mas para justificur a presença 
de taes praças, que, aliás, não passavam de ~5 na 
villa do Bom-Conselho e de outras tantas, mats ou 
menos, na de Aguas-Bellas, devo dizer á camara 
que bastam as informações que hontem ·deu o 
nobre candidato. S. Ex-. disse que a comarca do 
Bom-Conselho estava , conflagra·aa e att~ibuiu a 
conflagração ás autoridades policiaesz. ao passo que 
os meus illustres amigos, deputaaos por Per
nambuco, a attribuem ao juiz de direito e ao juiz 
municipal. · 

É diffidl liquidar quem tem razã~. Entretap.to 
eu direi que o lado conservador tmha por SI, e 
com a maior ostentação, o juiz de. direito e o juiz 
municipal ; e que as autoridades policiaes, ·como 
cidadãos que são, pertenciam ao lado liberal. r 
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'Sr. presidente, por factos graves que se dt>rnm na. 
comarca do Bom Conselho o illustre :~dministrador 
da província, sempre zeloso pela manutenção da 
ordem publica, entendeu ·que devia mandar para 
esse districto um delegado formado, isento de 
toda a suspeição de interesses locaes: e eu me felicito 
de ter concorrido para isto, propondo a _nomeação 
de um meu digno çollega como graduado em di
reito e como juiz de direito ultimamente nomeado 
pelo -patriotico gabinete de 5 de Janeiro, cu me 
felicito, digo, em ter indicado para delegado do 
Bom Conselho o Sr. Dr. Vic.ente Jansen de Castro 
Albuquerque_ : . 

Além desse delegado formado, inteiramente habi
litado, entendeu a administração, sempre escrupu
losa, que convinha mandar urna outra Jessoa estra
nha á província pelo seu nascimento,- e distincta 
pelos seus talentos e illustraçüo .. _ 

O Sn .. BuAnQ'UE DE 1\'IAcEno.-Apoiado, muito dis
tincta. 

O Sn. SEGIS!IlUNno:- ... a Bom Conselho svndicar 
dos factos occorridos para referil-os coni· toda a 
imparcialidade, e foi mandado para esse logar, ao 
que se prestou com o inaior llatriotismo, com sacri
fício de ·sua saude ... 

O Sn. BuAnQlJE DE MAcEDO :-Apoiado_ 
·O Sn. SEGISMuxno:-... sem a menor compensação 

por parte dos poderes publicos, o muito illustrado 
Sr. ,])r. Mendo de ·S:.i 'Barreto Sampaio. · 

Sr. presidente, as informações que·deu o :Sr. Dr. 
)\lendo Sampaio á administração da provincia 
foram inteiramente desfa voraveis ao juiz de direito 
e ao juiz municipal da comarca. O distincto Sr. D1·. 
1\lendo Sampaio fazia tambem ar.guições, mas de 
segunda ordem, de o1·dem muito inferior, ás .ante
riores autoridades polidaes_ 

Ainda, Sr. presidente, o .escrupulo da adminis_
tração de Pernambuco chegou.para escolher para o 
commando ela força destacada em Bom Conselho a 
um official em todo o sentido superior a suspeitas.; 
um official que prestava relevantes serviços na 
colonia orphanologica Izabel, apreciado pelo seu 
director e por todos, e ainda hoje apreciado e esti
mado ·por todos em Bom Conselho, o capitão de. 
policia Cordeiro de )lello. · 

UM Sn. DEPUTADO :-Official antigo. 
o Sn. SEGrsllm:-.-no :-Sim -senhor, ni•o é official 

de nomeação da actual administraç:io. 
Sr. ;presidente, com ttll :procedimento parece-111e 

que, ainda quando tivesse hav:ido qualquer desYio 
d~s autoridades de B~1'!1 Conselho na ele1ção, o que 
nao se .pro,-ou e .nem e real, de certo ellas não -ser
viram ao.plano da administra~·ão de Pernambuco,. 
e devo ãe:clarar a V. Ex., que ella .não teve nenhum 
phmo ·senão o da ~nanutençã.o da ordem publica. • 

Passarei á outra.freguezia do-.collegio, a de Aguas. 
Bellas_ 

Sr. presidente, .pO)' muito tempo eu duvidei da 
realidade da eleic:ão conservadora tle Aguas-llellas, 
porque della só muito tarde houve· noticia no ·ue- · 
cife; não direi, todavia, que ella seja clandestina. 
·~xporei, porém, á camara, que assim . como · 

fo1 mandado para Bom Conselho um o'fficial dis-. •. .. . 

tão tambem de nome Cordeiro, para unicamente
se occupar da manutenção da ordem publica, -dan
do-lhe até instrucc,;ões de ser mnis favoravel ao te
nente-coronel Constantino, chefe do ·partido con
servador de Aguas-Bellas, do que ao chefe do par
tido liberal do Jogar. favoravel não em relação ú 
eleição, mas quanto ás·allegações do Sr. tenente-co
ronel Constantino em relação á sua segurança e á 
de seus amigos, que aos libera.es de Aguas-'Bellas. 

·Ora, este official, que ainda lá está, e que hOje é 
bemquisto pelo lado do nobre candidato, quando· 
estão com elle descontentes os liberaes, este offi
cial a quem eu quasi que excluindo as autoridades. 
policines pelas reiteradas acrusações, nas quaes 
aliás não acreditava, digo, este official a quem eu 
me dirigia, ·quasi excluindo as autoridades poli
ciaes, com taes instrucções, certamente, Sr. presi
dente, não se prestou ás .violenciás arguidas pelo 
nobre candidato. 

O nobre candidato pede a approvação da eleiçã(j 
conservadora da freguezia de Quipapá e a annul
lação da eleição ·liberal. 

Desta eleição, Sr. presidente; tambem houve du
vidas na capital de Pernambuco. Custa-me a ter 
c.erteza de ter ella sido feita; entretanto o nobre 
candidato accusou as autoridades policiaes de In
tervenção indebita_, e argúe tanibem a intervenção 
da força ·publica, e diz, para proyar isto, ·que foram 
presos dous eleitores na vespera da eleição. 

Não contesto o f::cto da prisão dos dous eleitores 
n~as, Sr. president~, acho exp!icnção muito pl_au
stvel para ella na circumstancia·de terem ·sido pre
sos depois de uma denunci'a fundamentada,.e con-. 
venientemente provada ·por meio de depoimentos 
jurados de testemunhas, de estàrem elles prepa
rados para lenr a matriz de vencida por meio de 
assalto á força. 

·Sr. presidente, esta denuncia.. for~ou a autori
dade policial, respousavel pela manutenção da 
ordem publica, a determinar uma busca nas casas 
desses eleitor:es. A autoridade •policial f e~ a busca, 
:Sr. presid~nte, e encontrou armas e munições nas 
casas desses cidadãos. Tenho aqui os termos da 
busca e apprehensão, que estão á disposição do" 
nobre candidato. . · . 

Ora, Sr. presidente, si foram encontradas em 
.quantidade armas e munições :nas casas desses 
eleitores, si hom-e denuncia da sua intenção de as
saltarem a igreja por meio da ,força e do fogo, eu 
creio que á autoridade .policial sómente cumpria o 
·seu dever aprisionando taes homens. 

Entretanto, Sr. presidente, devo -dizer que foram 
·soltos sem demora esses eleitores, cómo consta dos 
mesmos documentos.que tenho em .meu poder, que 
fornecerei ao nobre .candidato; -e que a camara me 
permitirú adduzir ao meu discurso na sua. publi
.cação.-(4) 

Sr _ •llresidente, o nobre candidato :pede •ainua •a 
nnnullação,da. eleição :liberal de·Cabrobó'Ú a appro
vaçãt~ da consen-adora, ·e disse qne·tambem houYe 
ahi a inten-enção da autoridnde e da força, que a 
matriz e a casa dn. carnara 1foram -cercadas. Tenho 
a:)ui á disposição do mobre candidato, e forneço 
a S.· Ex. uma certidão, pnssada pelo •escrivão, de 
n5 t t r mra.n·.i 
elei«;ão. -(5) 

Me parece, Sr. presidente, qtie só resta a eleição 
do Bom Jardim."Tnmbem, segundo a exposi -o do 
no re can 1 a o, esta e etçao 01 :per ur a a .pe :~ 
fort.'a e pela antoridaile; ma~ aqui o plano mudou: 
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.a intervenção foi no segundo dia da eleição, con
forme a exposição de S. Ex.; fez-se tranquilla
mente a mesa e correu o primeiro dia sem inter
venção alguma da autoridade e da força. 

Sr. presidente, na comarca. do Bom-Jardim havia 
um destacamento de 25 praças: Devo informa~· a 
V. Ex. que essa comarca é de g.rande extensão e 
possue uma população de 40.000 almas aproxima
damente. Ora, para policiar uma comarca extensa, 
e esta população, me parece q11e poderá ser insutnci
ente,mas não extraordinario,o numexo de 2:; praça.;;. 

Mas, Sr. presidente, a comarca de Bom Jardim, 
eu disse hontem, e fui nisto acompanhado por 
alguns deputados de Pernambuco, tem uma historia 
importante. 

Alli o Dr. Austerliano Corroa de Castro, membro 
proeminente da família que predomina na locali
dade, esteYe, não ha muitos annos, preso pelo de
legado de policia e conservado i~conmmnicavel. 

E' natural que deste facto reste ainda algum. re
-sentimento ; e assim, quando tenha havido qual
quer desvio das normas legaes na eleição, se elle 
não é justificado, deve ser ao menos attenuado 
peta recordação que de certo deveria estar ainda 
influindo sobre esse cidadão, e seus umigos, a das 
violencias em outras eras soffridas. Assim, Sr. 
presiden~e, quando mesmo. tenha havido qualquer 
irregularidade, o que eu contesto, não foi por 
parte da autoridade, nem da força ; terá sido por 
parte do povo. . . · 

o SR. CoSTA RIBEIRO :- Mesmo em relação a 
Bom Jardim não se apresenta um sô facto que 
prove violencia. 

O SR. SEGISMUNDO :-... e quanto ao proceder 
{]o povo eu não tenho que· dar contas. 

Parece-me, Sr. presidente, que tenho bastan
temente demonstrado á camara que foi o nobre 
candidato por demais: injusto nas accusações que 
fez á administração da província e ás autoridades 
policiaes de terem intervindo no plei(o eleitoral. 
Para não· cançar a camara, não- oqcuparei a sua 
attenção com outras arguições· feitas pelo nobre 
candidato ao illustre administrador da província, 
mas não me posso dispensar de referir-me á que S. 
Ex. lhe fez, por occasião de pedir á ·camara que exi
gisse do governo imperial uma certidão relativa a 
soccorros publicas. 

Nessa occasião S. Ex. disse que a despeza pela 
verba dos soccorros publicas se tinha augmentado 
consideravelmente nas proximidades àa eleição. 

O Sn. NAsCIYEl'iTO Pon1"ELLA : -Eu não affi.rmeí. 
0. SR. SEGISMUNOO:- Não digo que V. Ex. ti

vesse affi.rmado, ·mas deixou cahir no tapete da 
casa. essa proposição. 

Eu estava ainda, Sr. presidente, no .Recife quando 
lá chegou o resumo do discurso do nobre candi
dato, em que se fazia.. essa accusação á adminis
tração_ 

O Sa. Al'."TONW DE SIQUEIRA:- De ter-lhe negado 
certülões. . -

O Sn. SEGISMUNDO :- De ter-lhe negado certi
dões, acrescenta o meu nobre·amigo. 
. ~ res~eito deste ~parte, direi que.nenh_uma cer-

que requereu lhe foram immediatameÓ.te forne
cidas, e não foi uma, foram duZJas. Entretanto, 
Sr. r-esidente notarei e· entre as numerosas 
certidoes apresenta as pe o no re can r ato, ffi
cnmente se encontram certidões mandadas passar 

por despacho da presidencia. Não affirmo, mas 
supponho que lia sóinente duas. 

0- SR. NASCIMENTO PORTELLA:- Todas as que 
podiam servir de esclarecimento. 

O SR. SEGIS}m~no :-V. Ex. requereu duzias e 
apresentou apenas duas unidades; é o que estou 
referindo á camara. 

~las, Sr. presidente, o ti.ío distincto, quunto 
inexcedivelmente probo ~dmini~trador de Per
nambuco (apoiados), doeu-se da accusa.ção e jul
gou-se na obrigação de informar immediatamente 
ao governo imperial que ella era inexucta. S. Ex. 
expediu ao governo imperial um. telegramma offi
cial, de que na occasião eu tiv:e conhecimento e 
appe!lo para os membros do gabinete, que estiverem 
presentes, asseverando que longe de· ter sido. aug
mentada a despeza pela verba de soccorros pu
blicas foi reduzida a menos de metade. 

O Sn. BuARQUE DE MACEDO :-Apoiado. Ha dous 
relatorios impressos, especiaes sobre a materia, di
zendo. isso. Não se póde duv.idar do que está es
cripto; 

O SR. SEGIS'MUNDO :-E o que o nobre tlepu1ado 
diz é a.verdade: ha uma expositão da actual com
missão de soccorros .... 

O Sn. BuARQUE DE MAcEoo :-Duas; L" u 2.a _ 
' O Sn. SEGISMUNDO : - Tenho noticia de uma ; 
não tenho perfeito conhecimento de outra_ 

Mas, em uma exposição da actual commissão_ de 
soccorros de Pernambuco, dando conta das- des
pezas, se vê que ellas estão consideravelmente re
duzidas. 

Sr. presidente, nos ultimas tempos da adminis
tração conservadora e ainda durante um pequeno 
periodo da adminish-a.ção liberal, emquanto per
duravam os poderes da commissão de socco1~ros 
nomeada pela ndmiuistração conservadora a d_es
peza com a respectiva verba subia a muito mais 
de· 200:000/$; e o illustrado presidente de: Pernam
buco informou ao governo imperial nesse tele
gramma, a. que me refiro, que a despeza na épo
ca eleitoral o nos mezes proximos- á elei~o ante
riores e posteriores, rerruT~:~va por cento e poucos 
contos, menos da metaâe da quo anteriormente se 
fazia. · 

Eu, Sr. presiU.cnte, teria ainda muito que dizer ..• 
O Sn. BuA:aQuE-nE MAcEDO :-Tem failado muito 

bem. 
O Sn. SEGISl'IIUNDo-· ... mas, considerando q_ue 

tenho demonstrado sufficientemente (apoiados) a 
não intervenção da autoridade e ua força publica 
no pleito eleitoral, e que nem para elle concorre
ram os cofres publicas (apoiados), peço desculpa a 
V~ Ex. e á camara de ter tanto abusado de sua at" 
tenção. (Não apoiados; muito bem.) 

O Sn. CosTA RIBEIRO:- O partido liberai para 
v.encer nã~ precisa de taes meiOs (Apoiados). . 

{i)-YicTORIA. 

Quartel do commando do destacamento de policia 
de Santo Antão em25 de Novembro de 1878 . 
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A esse tempo o destacamento policial desta co
marca era composto de 23 praças de pret, que, com 
minha ])essoa, completava o numero de 2~ ao todo. 
E' quanto me cumpre informar a V. S. com a ma
xima veracidade. 

Deus guarde a V;S.-Illm. Sr. capituo Pedro Se
cundbo Barboza da Silva, muito digno delegado de 
policia desta comnrca.-0 tenente comnwndantc do 
destacamento, Ilde{onso Ignacio do Amaml. 

(2)-ESC.\DA. 

- Delegacia de policia do termo da Escada, 6 de 
Agosto de i878. 

Recebi o offició que V. S. me dirigiu com data 
de hoje, ordenando-me que informasse sobre uma 
representação t~legraphica feita â peesidencia da 
província pelo presidente da mesa parochial desta 
freguezia, na qual este conununicara que eu, 
acompanhado da furt;a publica, o expellira não só 
da i::!reja mat1·iz, mas tambem posteriormente do 
paço municipal, qnde aquella mesa resolvêra ir 
funccionar, pelo que o mesmo presidente affixara 
editaes convocando os votantes a comparecerem 
na igreja do engenho Limoeiro_ • 

C_abe-me responder c1u~ não hn exactidão em 
top1~o alfrum de s~mel!Jante representaçiio, qunnto 
a num, somente feita com o fim de dar vnlor a um 
simulacro da eleição, que. seg-undo acabo de ser 
informado, está sendo procedida pelo capitão Flo
rismundo Mnrques Lins na capella do engenho 
Limoeiro. 

A força publica existente aqui não expelliu da 
igreja matriz aquelle presidente, ao contrario 
estou bem informado que elle chegando alli hon
tem pclns 1~ horas da man~1ã, desacompanhado dos 
dons mesarws de seu partido, um dos. dous mesa
rios do pnrtido contrario representando a necessi
dade de começar os trabalhos do dia, requereu que 
se c9mpletas~e a mesa de acc_ôrdo. com a lei, o que 
~·eahzou-seamda sob sua presulencw. Sendo, porêm 
eleitos dons ~dveysarios delle, que, então, sê 
achava em mmor1a, déclarou o mesmo presi· 
dente que não continuaria a pt·esidir os trabalhos 
sahindo immedintamente da matriz, sem que pará 
isto ~osse constra_p.gido por mim: nem pela força 
pubhca, a qualnao se achava na matriz. 

Informado desSll occurreneia fui a~:ompanlwdo 
de duas ordenanças, procurai-o na cidade com o 
fim. de solicit?~ informações a. respeito de sua 
saluda da matriz.. e, encontrando-o na casa da 

· camara municipal, onde, segundo me tler.larou 
elle, não pretendia fazer eleiçiio, porque estava dis· 
posto a retirar-se desta c! da de; não lhe fiz· a isto 
reflexão alguma. continuando elle e al""uns de seus 
amigo~ naguelle edificio, d'onde saltiu o muito depois 
que allz esttVe. . · 

De conformidade com as disposic·ões Iegaes foi 
elle substituído ~a matriz, onde se acha funccio
nando a mesa parochial, sob a presidencia de um 
dos mesarios eleitos na organização della no dia 
2 do ·corrente, o cidadão Franco Cavalc~nte de 
Albuquerque_ São estas as informações que me 
occorrem dar a y_ S--Deus guarde a y_ S. 

..,.-
digno chefe de policia da provincia-~o delegado: 
Antonio dos Santos Pontual. 

Promotoria pubJica da comarca da Escada, 5 de 

em data de 17 de Setembro ultimo, pedindo-me 
informações circumsianciadas ácerca das arguições 
feitas âs eleições primarias de cada freguezia desta 
comarca e secundarias de seus respectivos colle· 
gios, cumpre-me dizer o seguinte: · 

Abrange esta comarca duas freguezias a de Nossa 
Senhora da Penha de Gnmelleira e de Nossa Se
nhora da Conceiçüo da Escada, e como se não pro~ 
duziu arguição alguma a respeito das eleições pri
·marias daquella, sóm:ente sobre as desta e secun
dnria dos dous collegios versará a minha infor-
mação. . _ 

·Desde os ultimas dias do mez de Julho começa
ram a circular por esta cidade boatos aterradores 
relativos ao pleito eleitoral para o qual se prepa
r~v!lm c~m grande :mimação ambos os partidos. 
Dtzla-se, 1sto me pareceu sempre e depois se veri· 
ficou ser falso, que o Sr. m:1jor Henrique Marques 
Lins armava e mu11icia\·a os moradores de seu en
genho pnra. com elles vir em au:X:iliC' de seus cor
religionarios -dispostos n disputar palmo a palmo a 
eleição para e1eitores. · 

Este boato·deu lagar a que o digno delegado de· 
policia deste termo o commendndor Antonio dos 
Santos Pontual, no intuito de prevenir qualquer 
seena desagradavel c para manter :l. ordem publica: 
que, era de suppôr fosse alterada, requisitou do 
Exm. Sr. Dr_ presidente da província que augmen
tasse o numero de praças do destacamento que 
então aqui existia, no que foi attendido. 

No dia 5 de Agosto, conforme esta,-a determinado, 
achando-se nesta cidade cêrca de quatro ou cinco 
mil pessoas de ambos ·crédos políticos, dirigiram-se 
pa:a a igreja matriz e ahi sob a presidencia do 
JU~z ~e _Paz, Manoel Alves ~a Silva Caldas, d~>u-se 
prmctplO aos trabalhos elettor::J.Cs e de or«anização 
da mesa, .findos os quaes e depois da apuração das 
cedulas. verificou-se que o partido liberaLconse
guira eleger dous mesarios, dando o partido con
servador os outros dons e o presidente da mesa. 

Este resultado inesperado, porquanto os conser
v:adores dispunham de mais de trinta eleitores~ e os 
hbernes apenas de quatro, trouxe notavel desanimo· 
aos ·primeiros e originou serias couunentarios e in· 
crepações dclles contra a pessoa que lhes dirigia os 
trabalhos. 

No. dia 6, s~mente se apresentaram na igreja 
matrtz o presidente tl•t mesa eleita capitão Floris
mundo Marques Lins e·os dous mesa.rios liberaes, 
e sendo dadas dez horas sem que comparecessem 

.os dous mesarios conservadores, e depois de se ter 
mandado procurai-os pelo otncial de justiça Mr.noel 
Thomaz de Albuquerque que os não encontrou 
prop~z o mesario Franco Cav.alcante de Albuquer~ 
q~~· para dar prii~cipio aos trabalhos e na impossi
blhdade de organtzar-s~ a mesa eleita na vespera, 
qu~, _ conform!l o preceito da lei se procedesse á 
eleu;ao de ma1s dons mesarios. 

~"i~to c?nsentiu o pr~si~ente, feita porém esta 
eleiç<~o CUJO resultado fo1 ainda favoravcl aos libe
raes, declarou este que. não devendo sanccionar com 
sua presença a derrota de seus amigos abandonava 
o pleito; o que fez deixando sobre a inesa a chave 
do corre que encerrava o livro das netas . 

. n 1 1 n va en e a mesa, eu e a prmct
PlO aos trabalhos, emquanto o Exm: Sr. Barão de 
Pirangy, capitão Floris~~ndo e outros reuniam-se 

plicata. Sabendo Ô delegado de policia que alli se 
Illm. Sr ........ ~m resposta ao: officio circular que a<:hava ·um grande concurso de povo, para lá diri

em reservado .e.sob. n. 8~79 rme dirig-iuj V. S. giU-se desacompanhado de força e fazendo ver ao 
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Exm. Bar~o as incouveniencias daquelle ajuntà
mento· attenta a excitação dos animos, pediu-lhe 
-que v-iesse com seus correligionarios para a matriz 
onde se lhe não vedaria a entrada que estava sem
pre franca, e não convindo este na segunda parte 
do pedido, conveiu logo na primeira e retirou-se 
com os que o acompanhavam para o engenho Li· 

- moeiro-propriedadc do Exm. Sr. Barão da Es
cada- e em sua capella procet.leram ú duplicata 
sobre a qual nada posso informar. 

No dia fi: de Setembro, destinado para a reuniãô 
dos collegios, para esta cidade veiu o da fregJ.ezia 
de Gamelleira que, por ser o de eleição liquida e 
não contestada formou a mesa collegial sob a pre
sidencia do cidadão Luiz de França Baptista dos 
Santos-Lo supr:Iente dos juizes de paz do L 0 dis
tricto-na ausencia dos juizes de paz deste termo. 

A mesa collegial, depois das formalidades da lei 
e parecer da commissão de poderes, reconheceu 
legitima a elei~ão procedida nesta matriz e admit
tiu os seus elettos a votar inglobadamente com os 
eleitore~ da ft·eq-uezia da Gamelleir-o.-e mandou to
mar em separauo os votos dos eleitos na capella 
do engenho Limoeiro. Nessa occasião appareceram 
protestos e os eleitores· do terço conservador da 
freguezia da Gamelleira requereram que fossem 
tomados tamben1 em separado os seus votos, visto 
como receiavam prejudicai-os inglotando-os com 
qualquer das duas eleições desta freguezia.-Foi 
deferido. · 
. E' tudo quanto posso informar a V. S. sendo 
que deixo de juntar documentos que proveni a abs
tenção das autoritiades policiaes neste caracter e 
da força publica no pleito, porque nenhuma prova 
se tendo· produzido de sua intervenção , tambem 
nenhuma attenção póde merecer a allegàção vaga 
de um partido que despeitado pela derrota legal 
que _lhe acarretou mna serie não interrompida de 
inepcias por parte dos seus directores, lança mão 
de meios sediços e inconfessaveis para crear em-
baraços á marcha de seus adversarios. · 

No entretanto se V. S _ precisar que sobre qual
quer ponto da eleição se produza qualquer escla
recimento nos contiqos neste meu imperfeito tra
balho me encontrará sempre prompt(l a prestar ao 
governo todo o apoio que é compatível com as 
minhas fracas forças e com a verdade. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. S. os meus 
protestos da mais alta eslrima c subida Mnsidera
ção.-Deus gu:.trde a V. S. 

Illm. Sr. Dr. Segismundo Antonio Gonçalves, 
muito digno ehefe de policia da provincia.-0 pro
motor publico, José 1Jfa1·ia de Araujo. 

(3)-BEZERROS-GRAVATA.'. 

Illm.Sr. Dr. juizdedireitó_da comarca. 
Diz o promotor· publico desta comarca, que 

tendo de dar informações ao Dr. chefe de policia 
desta provmcia, sobre ns eleições primarias e se
cundarias feitas nesta comarca em Agosto e De
zembro do corrente anno, e tambem acerca do pro
cedimento das autoridades policiaes e força publica 
com relação a ellas, e que devendo taes informa-

- ç9es ser acompanhadas de documentos probato· 
, . . s tgne a es ar, a em 

do serviço publico e da verdade, o seguinte: 
i. 0 , Se. de 5 a .9 ol!- lO de ~gosto do co!rente an-

vatá, uma elei(/ão de eleitores e supplentes, tendo 

sido formada a mesa parochial por 5 eleitores e 
i supplente, entre os quaes wn juiz de paz da 
mesma parochia, no dia 2 do refertdo mez. 

2. o Se ao mesmo tempo foi feita uma . duplicata 
dessa eleiçiio em casa de João Theotonio de tal. 

3. u Se ness3s· eleições foram observadas as for-
malidudes legaes. . 

~-·Se os que fizeram a duplicata, foram levados 
a isto, porque foram impedidos de entrar na ma
triz, ou della foram expulsos, pelas autoridades 
policiaes, força publica, ou quaesquer pessoas do 
povo. _ 

Nestes termos pede a V. S. deferimento.-E. R.M .. 
Bezerros, i2 de Novembro de 1878.-0 promotor 

publico, Francisco Caraciolo de Freitas. 
Attesto pelo que chegou ao meu conhecimento 

com toda a veracidade, que no dia 2 de Agosto do 
corrente anno reuniram- se na matriz da fre
~riez!a de Graya_tá alguns eleitores, e sob a presi
aencta do 3. 0 

JUIZ de paz organizaram a mesa pa
rochial, que no dia 5 do mesmo mez deu começo 
aos trabalhos -eleitoraes, funccionando em a dita 
matriz até que se concluiu; que alguns outros elei
tores reuniram-se em casa de João Theotonio, e 
alli fizeram uma duplicata. 

Não me consta ter havido excessos ou abuso das 
autoridades policiaes ou forca publica. 

Bezerros, 25 de N ovembrÕ de !878.- Raymundo 
Theodorico de Castro Silva. 

Illm. e Exm. Sr. vigario da freguezia de Gravatá. 
Diz o promotor publico da comarca que,. tendo 

de dar imformações ao Dt·. chefe de policia desta 
provincia, sobre as eleições primarias e secun
darias feitas nesta comarca em Agosto e Setembro 
do corrente anno, e tambem acerca do procedi
mento das autoridades polici<1es e força publica 
com relação a ellas, e que devendo tnes informnções. 
ser acompanhadas de documentos probatorios, 
reql,;ler a V. Re'vm. que, a bem do servi~o publico;e 
de modo que faça e se digne attestar o seguinte : 

i. o Se de 5 a 9 ou 10 de Agosto do corrente a:ano 
foi feita na igreja matriz dessa freguezia de Gra 
vatit, uma eleição de eleitores e supplentes (pri-· 
maria), tenuo sido formada a mesa p~1rochiul no dia 
2 do mencionado mez. 

2. o Se ao mesmo tempo foi feita uma duplicat::t 
dessa elei~ão fóra da matriz em casa de João 
Theotonio de Tal. 

3. u Se nessas eleirõe~ furam ulJsetTada~ as for-
malidades legnes. · -

: ~-o Se os que fizeram a duplicntn, foram impe-
didos de entrar na m<ltriz, ou della foram ex1mlsos, 
ou perturbados em ~eus trabalhos, pela policia, 
força publica, ou quaesquer pessoas do povo. 

Nestes termos pede a V. Revm. deferimento. 
. E. R. M. 

Bezerros, :1.2 de Novembro de 1878.~0 promotor 
publico, Francisco Caraciolo de Freitas. 

Attesto quanto ao i. o e 2. o quesitos, a:ffi.rmativa
mente. Quanto ao 3. o, que vi a eleição da matr.iz 
ser feita com toda regularidade preciza, por quanto 
trabãlharam nos dias 5, 6, 7, 8 e 9, sem haver 

• o -

me consta que- houvesse barulho, ou cousa que 
causasse embaraço na eleição, empregado pela 
policia. . . . 

' João Rod,·igues da Costa. 
1gar10, 
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(1,)-P.\~ELLA.S-QUIPAPA'. 

IHm. Sr.-Pn:>:>u ás mãos de V. S. a cópia elos âulus 
de perguntas procedidas por esta delegacia nos in
divíduos, Henrique Dias Nogueira e Joaquim Pedro, 
os qnaes voluntariamente se me 3.{lresentaram 
pedindo que eu assim procedesse ; assim como 
tambem, o auto de busca e appt·eheusão l'etta nas 
armas e munições que se achavam guardadas nesta 
JlOvoação em casa. d~ Caetano Pestana da ~os ta e 
outros para Iins crmunosos, como tudo vera V. S. 
das mesmas peças copiadas do proprio original. 

Deus guarde a. V. S.-Illm. Sr. Dr. Sigismunuo 
Antonio Gonçalves, muito di~no chefe de policia 
desta provincia.-Quipapá, 2 ue Agosto de 1.8i8.
Silves.tre Pereira da Silva Cesar, delegado em exer-
cicio. • 

Secretaria d:t policia de Pernambuco, 4. de 
Setembro de 18i8.- Conforme.-- O sect·etario. 
Edua1·do de Bar,·os Fer1·eim de Lace1·da. · 

O escrivão do subdelegado que perante mim serve, 
autoando os presentes autos de perguntas, passe 
mandado de· busca, e com . o official de justica 
acompanhou esta delegacia, afim de. se proceder 
varejo nas casas indigitadas- pelos mesmos autos e 
denun.cia dos interrogados.- A1ssim c·wmpmn~.
Quipapá, L 0 de Agosto de !878. -Francelino Glti
lhe,·me de Azevedo, delegado de policia.- Auto de 
pergunta feita a lo quim Pedro de Sant'Anna. -
No primeiro dta do mez de Agosto do anuo do .Nas
cimento de No-so Senhor Jesus Christo de :1.878, 
nesta povoação de Quipapá,.em casa de residencia 
do delegado de policia deste districto, o major 
Franceliuo Guilherme de Azeve•lo, onde eu escri
vão do subdeleg-ado fui vindo, ahi presente Joa
quim.Pedro da Sant'Anna, o qual pediu ao mesmo 
delegado para fazer uma dec1aração a respeito de 
negocias relativamente á ele'ção desta freguezia, e 
o delegado It1e fez as perguntas seguintes :. per
guntado qual seu nome, idade, estado e residencia. 
Respondeuchamar-seJoaquim· Pedro de Sant' .Anna, 
idade 68 annos, natural e morador em S. Bene· 
dicto, deste districto, e casado. Perguntado qual n 
declaração que diz, querer fazer em publico e em 
minha presença. Respondeu que em dias do mez 
passado~ foi convidado por Ignacio de Siqueira, 
morador em S. Benedicto, para. vir com elle o 
pleito eleitoral, e que podia vir armado, pois era 
para votar em favor do juiz de paz,. que para este 
fim, elle interrogado, se prevenlisse bem at·mado ; 
e que elle· respoudente o acompanhou· na hypo· 
these de que vinha votar com o governo, e que 
chegando no sitio Boi em casa de João Lourenço; 
irmão de José Lourenço da Silva Zuza, ahi vindo 
em companhia de muitos individuas; foi pol' aquel
le Ignacio, e mais pessoas· ordenndo; · que guar
dassem todas- as armas que· conduziam, pois mais 
tarde, isto é, á noite, viriam buscar, ou seriam 
.essas condUzidas para a povoação : de facto succe
deu, mais tarde,. e e já á noite foram todas-as armas 
guardadas em. casa de Caetano Pestana , aonde 

'" • T - • -

autoridade. Perguntado pelo deleg-~do, que nu
mero de pessoas acompanharam a Ignacio de Si
queira, e outros seduetores, como acaba d<. dizer 
elle respondente. H.espondeu que não contou as 
pessoas, mas que excedia a vinte e cinco homens, 
todos a1·mados de bacamarte, pistola, facão e facas 
de ponta._ e uns quatro de cacetes. Perg-untado onde 
esth·eram reunidos neste povoado. Respondeu que 
na casa de Josti Lou ·enço da Silva Zuza -E mais 
não disse, nem lhe foi perguntado; e lido seu 
auto e declaração, e por achar confo1·me, assignou 
a· seu rogo - Francisco Peixoto de Sobral, com o 
juiz e testemunhas presentes abaixo assignadas, 
de que tudo dou fé. Eu Jeron \'mo de Paiva Mello , 
escrivão que o escrevi.-Fmnceli1w Guillterme 
de Azevedo. -Francisco Peixoto de Sobl·al.-Teste
munhas: Paulino José da Silva e llfmwel José de 
Jesus.-E mais se não continha em dito auto, o 
qual vai aqui transcripto ; assil'n como em seguida 
transcrevo, o outro do teor· seguinte.-Auto de 
perguntas feito a Henrique Dias Nogueira.-No 
primeiro dia-do mez de Agosto do anuo de Nas
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito
centos setenta e oito, nesta povoação de Quii1apá, 
termo de Panellas e provincia de Pernambuco, em 
c .sa de residencia do delegado .de pol1cia deste 
districto o major Fraucelino Guilherme de Azevedo, 
onde eu escrivão fui vindo, ahi presente o inter
rogado acima, sendo pelas cinco horas da tarde, 
ped.u elle que queria fazer uma declaração a res
peito de negocias tendentes á eleição desta fre
guezia, ao que pelo delegado lhe foi feita as per
guntas seguintes:- P<::rguntado, qual. seu no
me, idade, estado, naturalidade e residencia. 
RespondeU' chamar-se Henrique . Dias Nogueira, 
idade sessenta e um annos, casado, natural da pro
víncia d' Alagoas, e residente no sitio Coróba do 
districto de S. Benedicto. Perguntado pelo dele
gado, qual a declamção que queria fazer em mi
nha presen\a. Respondeu que no fim de Julho foi 
convidado por Ignacio de Siqueira e Francisco de 
Siqueira Passos, morndores em S. Benedicto, para 
vir com elles a esta povoação votar com o capitão 
Iôiõ, e q:ue prevenisse·se com suas armn~,pois que 
devia VIr tudo armado·; á vista do que, eiJe inter
rogado p~rguntou se era para vir em favor do go
verno ou não, e que elles seductores lhe deefa· 
rassem a verdade; ao que lhe· responderam que 
era; llOis Ioiõ era prestdente da mesa, e 9ue po· 
diam vir armados. Sahindo, portanto, elle mterro· 
gado armado e mais muitos camaradas, o mesmo 
lgnacio e Francisco de Siqueira ao- chegarem em 
casa de João José da Silva, junto a este povoado, 
nos foi ordenado por aquelles que guardassem as 
armas para irem á noite· para a rua; conheceu,por· 
tanto, elle interrogado que estava illaqueada sua boa 
fé, e dirigiu-se logo para este povoado; e tratou de 
propalar o que acabava: de· dizer, para que conste a 
todo tempo que elleinterrogado· não quiz concor.rer 
a oppôr-se contra as· ordens do governo. Pergun
tado se sabe que as mesmas armas vieram para 
dentro· deste povoado, e para que casa. Respondeu 
que as armas' vieram para casa de Zuza, e que· de-
pois e afinal não soube on~e·foram ellas depositadas. 

respondonte conheceÚ que havia traina, e que- · nharam. aquelles· dous. Ignacio de Siqueira' e Fran
aquelles seductores queriam laq~ear sua boa fé ; ciscõ de· Siqueira. Respondeu que vieram pouco 
por isso se di ri iu elle t·es ondente a fazer esta . mais-ou· menos vinte e cinco essoas todas armadas. 

ec raçao perante esta. legacia, para que conste -E. mais não disse nem lhe foi perguntado-,. e lido 
que elle respondente não teve, nem. tem intenções o auto-e por acha-r conforme assgnou. como dele
de oppôr-se á ordem do governo, e de qualquer gado, o qual tambem rubricou, do que de tudo dou 

• 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 26/01/2015 14:31 - PÃigina 23 de 24 

Sessão em 8 de Janeiro de t879. 359 

fé.-Eu Jeronymo de Paiva Mello, escrivão ·que o centos setenta c oito. --copiei -e assigno, 0 escrivão 
escr.evi.-Francisco Guilherme de Azevedo.-Hen- da subdelegaci9 Jeronymo de Paiva Mello. 
riqw: Dias Nogueira.-E mais não consta -do se- Se 
gundo interrogatori_o, e passo a copiar 0 mandado de cretaria da policià de Pernambuco, 4 de Se-
buscado teor segmnte :-o major Francisco Gui- tembt·Q de 1878.-Conforme.-o secretario. Edu-
lherme de Azevedo, delegado de policia do districto m·do de Barros Fal~o 4e Lacerda. · 
de Qui papá em virtude da lei- Mando .ao offieial de . Illm. Sr ·-:-Em _respos~a . ao officio de n. 736i 
justiça e a~ eseri':ão que perante mimsP-rve que, indo mandando ': · S. que mform::~Sse com urgencia 
t.ste por num ass1gnado em seu cumnrimento. di ri- sobre o offic!o fJUe á presidencia dirigiu o jutz do 
jam-se á e,;ta povoarão em casa de Josb Lourerú~o da paz do i·" d1str1cto desta freguezia, tenbo a decln
Silva Zuw, e outras indigitadas, e ahi dêem busca rar a Y- ~- que o ~ont!lúdo do ofiicio daquelle juiz 
nas referidas casas, vis_to constar a esta delegacia d~ paz, alem do mats, e de uma completa inexacti· 
achar-se guardadas IWS mesmas casas porção de dao. _o delegado de policia não se apossou da igreja 
armamentos e munições parn ser atacada a matriz I_natriz com 100 homens armados: apenas estavam 
desta poYoação por occasiiío do pleito eleitoral, e a p_orta da igreja matriz _fluas praças com o fim 
assim apprehendendo tudo quanto fór encontr~do umco de_ mant_er a ordem, no caso que houvesse 
de armas, lavrando o competente auto de busca .. al$m~l dtst~rb1o, ~orno se receiava que haveria, e 
-CumjJram.-Quipapá, primeiro de Agosto de mil nao tmha a.mda vmdo .pnra as eleições quasi nin
oitocentm setenta-~ oito.-Eu Jeronymo de-PaiYa guem, e sun:ente havw agglomeração _ de gente 
"Mello, escrivão que o escrevi.-Azei:edo.-Certifi- nest~ povoaçao em casa_ de Antonio Beltoldo e a 
camas que em. cu~primento ao mandado supra, contlgna para ond~ !1av1am trazido quantida_de ~a 
deram-se as necessarws buscas, dando o resultado do armaJncnto e m.umçao, com o 11m de atacar a 1gre]e 
termo de busca que adiante escrev-emos do que matr1z, eo~o tud?. consta_ do termo de busc-a e de 
damos fé.-Quipapá, dous de Agosto de mil Oito- apprehensao que Ja dev~r~o achar-~e e~ poder de 
cent?s_ setenta_ e oit?--:Jm·onymo de Paiva Metlo, V. S. Qd~legado de poltCia d~ste_.dtstncto~ã_?obs
escrivao, oflÍCial de J ust1ça.-Francelino Peücoto de tou a nmg nem a ent:r:_ada cl~ IgreJa, e a _pr1s~o ~e 
Sobral.-Auto de husca e apprehensão.-Aos dons Caetano Pestana, _e Joao Jose da ·Silva~ foi fetta as 
dias do mez de Agosto do anno do Nascimento de 7 horas da manb.a _quando muito, em seguida á 
Nosso Senhor Jesus- Christo de mil oitocentos busca e aJ)prehensao do armamento e munição, e 
setenta e oito, nesta povoa~:.ão de Quipapá, termo e . naquelle me~o ~o_mento sabend'! o delegado que 
comarca de Panellas, sendo em casa de Caetano aqu.e_lles dons mdtvtduos eram eJeJtores deixou-os 
Pestana da Costa aonde se achn\'a presente o dele- · em hb~r~ade: . . 
gado de policia deste districto com algumas praças A 1m~ao f~t _f Cita legalmente, :VIst~ ter l1av:ido 
do destacamento aonde eu escrivão de seu carrro denuncl8 previa dada por dous Cidadaos, eujo auto 
fui vindo com o offictai de justi~.a e logo intimamos de perguntas tambem ~ev~r~ v. s ·. ter já reeep"i-
0 mandado retro ao referido Pestana, isto pelas do-os, de que aquel!es mdtvtduos tmham .r~cebido 
sete h~ras da I~~nhã, _o qual cedeu a ,0asa para ser em su~ c~sa o .referido armamento e mm;uca~? para . 
cumprtda a dtltgencw, e assim se procedendo _foi ~D;S crtmmosos. QU;anto a_ sal~ ~as audt~ncJas. do 
encontrado logo _porção de bacamartes,. em numero JUIZ de :pa~ desta freguczm na_o .e c9nheCida,. vtsto 

·de vinte e cinco, algwnas reuuas, sete pistolas, c~mo _o JUIZ de paz em ~xerClCIC! so tem dado au
quatro facões e cinco racas de ponta, tudo foi Jorro clten~ta en~ sua casa de VIVenda stta no logar Ba
por mim e o official apprehendido, e depositado e~n nane~ra, ~st .. nte d~ste p~voado duas leguas,. e não 
casa do subdelegado, e passando-:::e a fazer a mesma h~ ~lem d1sso ~m so ha~~tante d~sta freguezta que 
busca em caixas, gavêtas, etc., foi encontrado nas va J_ura~ ter Yis~o reumao de elettÇlres em ~ala de 
caixas de João José da Silva companheiro de Pestana ~udtenctas, ou noutra qualquer. E o que tenilo a. 
trinta e seis cartuchos com balas, e alauns.mais mformar a V. S. em resposta o o~cio daquellej1;1iz 
do chumbo, sendo de notar que as referidas armas de paz, o que tu~o affirmo convtcto de que nm
aclla-yam-se carre~adns, e bem prepnradas.-Em g~em me llOdera contestar perante a verdade c a 
segutda o delegnao os man-dou recolher á prisão, lei. 
c continuou-se com a mesma diligencia em outras Deus guarde n V. S. llhlt. Sr. Dr. Segismundo 
casas sobre as quaes recahiam suspeitas de terem Antonio Gonçalves, M. D. chefe de policia da pro
mais armamento, assim se procedendo em casa de vincia. Quipap<i., 16 de Agosto de 1878. Silvestre 
José L?uren«;o da Silva Zuza, foi a1•prehendido. Pet·eim da Silva Cesar, delegado em exercício. 
uma ptstola ~em carregada e uma faca de P?nta, Secretaria da policia-de Pernambuco, 27 de Agosto 
en~ outra~ al.,um~s facas, e em c~sa d~ !ose Ro- de 1878.--conrorme.-0 secretario, Eduardo de 
dr~gues Ltma um hv.ro pe~tencente a revisao .-PIU"O· Barros Falcão de Lacerda. . . 
cluaJ, do conselho de ahstamento do e-x:erctto; ·o 
que tudo se acha em deposito, e que tudo foi visto 
por todos os 'habitantes destepovoado.'-Concluindo 
assim os cercos e-büscas, mandou-o de!egado lavrar 
este auto, para -constar a todo o tempo no qual 
assignou commigo escriv:io o ofiiciai de justiça; 
ordenando a m.im escrivão que 'tirasse. ~raslado· 
para ser remettido·ao doutor chefe de·pohct-a.-Eu 

r e iv li··-. e sr· 
-Fmncisco Guilherme. ·de Azet•eilo, -delegado de 
policia.-Framelino Peixoto de SofJ,·al, official ·de 
justiça.-~. _mais se não continha em di~ 11ec;a.~ as 
. . . o • 
~o qual me :reporto e dou "fé.-Bado e passado nesta 
povoat;iio de Quipupá, em tres de Agosto de mil-oito 

Illm. Sr.-Satisfazendo como me cumpre o con
teúdo -do ·ofiicio n. 8722 'datado de i7 do corrente 
e ·sómente:recebido no dia~8 do mesmo,passo a in
formar acerca das arguições infundadas que com 
relação ás eleições primarias e secundarias das fre
guezias de que·se-compõem o collegio -eleitoral do 
muuicipie têm sido feitas. ã . o . . 

de Quipapá, n;a falta do primeiro por falleci'mento, 
parac a organiZação da mesa na eleição primaria 
foi a mesa organizada pelo &:. •• i·U'iz ,de IP&-Z. cor: 
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praç~s de policia g':lardav~m os arcuidos ~a igreja I á proxima eleição de eleitores, e com . effeito 
!na~ri~, afim ~e ev1U!r o mgresso de· r~tlrante~, e naque!la mesma data o pró presidente da camara., 
mdiVId_uos nao qualificados, e sem. mews de. VIda Antomo Roberto :Moreira, irmão do indicado juiz 
conhec1dos , gente que abund~ nest~ povoado de paz, tirou do archivo da camara mediante re
sempre aptos para_provocarem. d1sturbws. cibo o indicado livro das actas e o da qualificação 

Nenhuma auto~1dad~ rev,e~tida desse carac~er p~ro~h!al com destino a serem entregues ao supra
p~sso affi.rmar a '\ .. S. m!e!:' ew nem ao menos m- dito JUIZ de paz, notando-se que o livro da quali
d}rectamente em d1ta ele1_çao, como se deprehende 

1 

fica~.ão legal, isto é,o da junta municipal, não existia 
amda d~s attestados que JUD!O offereç.o. de pessoas no archivo para se ter extraviado·. Certifico mais 
caracte!12adas, que nenhum mteresse tem na mes- que taes livros ainda existem fóra do archivo por 
ma ele1çao, por quanto nem ao m~nos são quali- me não terem sido ainda remettidos até a presente 
ficadas. Entretanto esses me$mos t1veram entrada data. · 
franca na igreja matriz, e ahi observaram a regu- Villa d p li :1.. d o b d :1.8~8 
laridade desse processo. e ane as, ·.

0 
e utu ro e ' .-

Quanto a freguezia de Panellas, não houve pleito :Manoel Fonseca de lrledezros. 
eleitoral, e por isso nenhuma arguição motivou Illm. e Rvm. Sr. vigario e mais senhores. 
essa eleição, e nem se fez~ e foi tambem procedida Silvestre Pereira da Silva Cezar. no caracter de 
com a maxima regularidade. delegado deste districto, que V. S. Rvm. e mais 

Em referencia a eleição se!!undaria, reunido o pe~soas . idoneas desta localidade, attest"cm os se
collegio eleitoral no d!a 4. de Setembro proximo gumtes Itens : 
findo, organizou-se a mesa do collegio eleitoral, :Lo_ A que horas for_am abe.rtas as portas da igreJ·a 
nomeou-se de conformidade com a ·le1 uma com-. - d d" 

1 
matriz des~a povoaçao no d1a 2. de Agosto proximo 

1mssao para o exame os 1P omas. · · passado, dm em que teve_logar a creação da mesa 
No dia seguinte porém, na occasião em que se r e- parochial, em que presidiu a eleição de eleitores 

cebiam as ultimas cedulas para deputados á assem- tambem .Presididas no dia 5 do dito mez. 
bléa geral, compareceram no paço da camara nm-
nicipal alguns votantes da freguezia de Quipapá, 2.oSi as mesmas eleições correram ou não regular
dirigidos por Antonio Beltordo Galvão, dizendo mente sem que houvesse perturbação da força 
este que queria votar com os seus companheiros, publica. 
porquanto eram eleitores de uma duplicata feita á 3.0 Si foi prohibida a entrada a qualquer cidadão 
t'res leguas da freguezia a que me refiro e em casa na mesma matriz por occasião dos trabalhos elei
particular. Não contando a mesa do colle~io elei- toraes. 
tora! um ao menos p_or ditos vagos, que tal dupli- · 
cata existisse, e fosse feita no mesmo povoado, sim 4..o Igualmente si lhes consta ter havido dentro 
muito distante, por. isso que resolveu a mesa não deste povoado duplicata, ou outra_ eleicão a não 
aceitar seus votos. visto não terem no dia antece- seta que foi procedido na matriz. · 
dente apresentadó os diplomas á commissão para Nesses termos.- P. a VV. SS. que attestem.-
examinal-os, e nem. constar achar-se recolhido á E. R. M. . . . 
eamara'" municipal o denominado livro das actas 
dessa duplicata clandestina, aqui ainda até esta 
data não fizeram como verá V. S. da certidão 
do respectivo secreta raio. Dessa deliberação da me
sa não perturbaram e encaminharam-se para a 
igreja matriz, cujas chaves pediram ao Rvm. vi
gario, que seg-undo consta não as entregou por 
verno grupo dirigido por .dito. Antonio Beltordo 
pessoas desconhecidas nesta freguezia a não ser 
aquelle nem ao menos qualificado ! São estas as 
informações que me occorre ministrar a v. S. com 
relação as elei~ões primarias e secundarias das 
freguezias de que se compõe o collegio elei
toral do município de Panellas. 

Para prov~r exuberantemente o que nesta minha 
resposta informo a v. S., vê-se da justificação pro
cedida perante o juiz municipal de Panellas, uma 
outra procedida neste povoado perante o juiz de 
paz, e finalmente com a certidão quejunto a esta 
remetto e tudo deverá che~ar as mãos de V. S. 
· Deus guarde a V. S.- Jllm. Sr. Dr. Segismundo 

Antonio Gon-çalves, muito digno chefe de policia 
da província de Pernambuco. 

Quipapá. de :1.878.-0 delegado de policia em 
exercício Silvestre Pereil·a da Silva Cesa1·. 

Manoel Fonsec.a de Medeiros, secretario da cama~ . . .. . . 

~ . 
quisitou. os livros das actas e da qualificação dos 
votante.; daquella freguezia parn por elles proceder 

Quipapá, 4. de Outubro de :1.878.-:- O delegado 
de policia, Silvest'l·e Perei1·a da Silva Cezm·. . 

Attesto a respeito dos quesitos mencionados na 
petição retro, :1... o que as portas da igreja matriz 
foram abertas no dia 2 de- Agosto ás dez horas do dia 
afim de se proceder á formação da mesa eleitoral, 
2. o que as eleições correram regularmente e não 
houve perturbação da força publica, 3." não foi pro
hibido a qualquer cidadão a- entrada na matriz por 
occasião dos trabalhos eleitoraes, 4.." finalmente, não 
me consta que houvesse nesta povoação outra 
eleição além da que se fez na matriz. 

Ita in fi de parochi. 
Quipapá, 4: de Outubro de !878.- Padre Jfanoel 

Ferreh-a da Rocha, coadjutor pro-parocho. 
Manoel Fonseca de Medeiros, secretario da ca

mara em vir·tude da lei, etç. 
Certifico que até a presente data, nada const.a no 

archivo da camara respeito á duplicata da eleição 
primaria que dizem ter havido na parochia de Qui
·p~pá, visto como foram sómente recolhidos ao ar
chivo os livros da unica eleição alli- procedida pelo 
3. o juiz de paz o capitão José Alves Camello, e pre
sidida pelo major Francelino Guilherme de "Aze-

~ . . . o 
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provincia n authenticn d:~ qunlificacão que foi re
mettida ao J?r. juiz municipal deiite termo e por 
est~ ao presr_dente d~ me~a parochial o major F.ran
celm_?. Certrfico _m~rs que o ref~rid_? juiz ·de paz 
Doqungus ;F~rrerra de .Macedo nao tmha a qnalifi
c!lçao mumcrpal dos votantes (visto tel-a requi
sitado), portanto não podia proceder á chamada dos 
mesmos votantes. E' o que tenho a certificarem fé 
de meu cargo. · 

Villa ue Panellas, H de Outubro de 1878. -.Jfa
noel Fonseca de 1Jfedei1·os. 

- CABRODiJ. 

N. 1.- Delegacia de policia do termo de Ca
brobó, !3 de Seteml.Jro de :1878. 

O escrivão que perante mim serve, certifique 
revendo o respe~tivo processo, si no dia 5 de 
Agosto passado, houve ou não trabalho em a casa 
da camara municipal, qual autoridade funccionou 
e si a mesma camara estava debaixo de cet·co.
C1;1mpra.- O delegado de policia, Luiz Hypolito 
Luna. . . 

Certifico que tto dia 5 de Agosto ultimo houve 
trabalho na casa da camara municipal desta villa 
que foi uma aucliencia do juiz municipal supplente 
em pleno exercicio o tenente Benedicto Leite H.a
bello, btm como que nessa occasião não estava cer
cada a mesma casa ; do . que para constar. passo o 
presente e dou fé.-Eu Antonio José ·de Andrade, 
escrivão, o escrevi e assignei. 

Cabrobô, :1.6 de Setembro dC 1878~- Antonio José 
de A.ndrade. 

Secretaria da policia de Pemambuco, H de Ou
tul.Jro de !878.-Conforme.-0 secretario, Edua1·do 
de Ban·os Falcão de Lace1·da. 

N. 2.-Illm. Sr. tabelliiio do publico judicial e 
notas deste termo de Cabt·obó: 

O delegado de policia, para poder prestar infor
mações pedidas pelo' Exm. Sr. presidente da pro
víncia, precisa que V. S. certifique si foi procumdo 
em seu cartorio pelo :L. o juiz de paz c eleitores, afim 
de tomar qualquer \)rotcsto. Assim. Pede a V. S. 
se digne dnr a certidão pedida. E. n. M. Cabrobó, 
i3 de Setembro de i878.-0 delegndo de policia, 
Luiz Hypolito Lima. 

Antonio José de Andrade, cavalleiro da ordem 
de Christo, condecorndo com :~s medalhas de me
rito militar e campanlw do Para6uay, capitão ho
norario do exercito, serventnnrio vitalicio dos om
cios de primeiro tabP.Ilião do 1mblico, judicial c 
notas, escrivão do crime, civel, o1·phãos, capellas, 
residuos e ausentes do termo de Cabroltó, provin
cia de Pernambuco, por Sua l\lagcstade o Impe
rador, etc. 

Certilico que em meu cartorio não comparece
ram o primeiro juiz de paz· e eleitores desta fre
guezia, nem me procuraram para tomar protesto 
de qualidade alguma; o que affirmo e duu fé. 

Eu Antonio José de Andrade,escrh·ão e tabellião 
puiJlico, o escrevi e assignei. Cabrobó, !6 de Se
tembro de i878 . ....:..Antonio José de A'ttdrade. · 

çõe_s, con3ultando á presidencia se podia ser adiada 
a _d1scussao do parecer sem requerimento pr-évio, 
VIsto terem sido apresentados novos documentos. 
sobre a materia, documentos que não podia con
s~ltar de momento para responder aos oradores 
Pl ecedentes como lhe competia e não ter nenhum 
dos membros ·aa L a conmlis~ão de inquerito to
mado parte na discussão. 

. O Sn. Pt~ESIDEXT;E informa ao orador que o re
g-Imento ~uo pernutte o adiamento naquella cir
cu!nstancra, mas que a discussão do pat·eccr ficava 
ad1ada pela hora. 

A ordem do dia 9 é a seguinte : 
A ;nesma d? d1a 8, e mais, na 1. a parte, 1. a .dis

cussao do proJecto n. 9 sobre matriculas de C'Stu-
dantes. · 

LeYanta-se a ~essão ás :3 i/2 horas da tarde. 

Sessão eiU 9 de ..Janeiro de 1.8')'9. 

PRESIDENCIA. DO SR. FUEDEUICO DE AL!IIEIDA ( 1. 0 t•ice-
. p1·esidente; 

SU)[MARIO.- ExP,EDJF.NTZ. - Ohsel'vncües <los Srs. José lla
__ rianno, Ruy BariJoza, J.iberato Barrozo c Franco de Sá.
-·--·Discurso e requerimento do Sr. Zama.-SEGUXDA PARTE DA 

onDE!II no DIA.- Eleição tlc Pcrnam:..uco.- Discurso do 
Sr. Portell:L. 

A's 11 horas da manhã, feita a chamada, acham-se 
presentes os Srs Frederico de Almeida, Cesario 
Alvim, Horta de Araujo, Alves de Araujo, Antonio 
de Siqueira,. Leiio Velloso, TavaNs Belfort, Buar
que de Macedo,. Andrade Pinto, Joaquim Breves, 
Costa Ribeiro, Pedro Luiz, Galdino, Barros Pimentel, 
Meira de Vasconcellos, Baptista Pereira, Theodo
reto Souto, Ribeiro de Menezes, Viria to de Medeiros, 
Luiz Filipp<', Fillelis Botelho, Hygino Silva, Manoel 
Eustaquio, Lafayette, Fr..ança Carvalho, Mortinho 
Campos. Visconde de Prados, Sep:ismundo, Souza 
Andrade, Almeida Couto, Zama, Manoel de :Maga
lhães. Candiclo de Oliveit·a. Souza Carvalho. Prado 
Pimentel, João Brigido, Monte, Pompeu,' Souza 
Lima, Franklin Dor·ia, St'raphico, Ignacio Martins, 
Bezerra Cnvalcantc. Affon~o Celso, Liberato Bar
roso, Lima Duarte, Macedo; José .Maria.nno e José 
CMtano. 

Compa1·eccram depois dn chamada os Srs. Ba
rão tlc Yilla Belh1. Aragão e Mello, Ildefonso 
de Araujo, Bulcão, Fabio Heis, Theophilo Ottoni, 
SilYeira de Souza, Corrêa H.abello. Buy · Barboza, 
Mello Franco, Theodomiro, Sinval, Freitas Couti
nho, Jose Basson,-Esperidião,Azarilbuja Mcirelles, 
Fernando Osorio, Mariano da Silva, Jeronymo 
Sodré. Franco de Sá, Freitas, Rodrigues Junior, 
PaulaPessoa, Flores e Malheiros. 

Compareceram depois de aberta a sessão ós Srs. 
Francisco Sodré, Prisco Paraizo, Silveira Martins, 
Camargo, Sergio de Castro. Felicio dos Santos, Fre
derico Rego, 1\rareolino :Meura, Diana, Florencio 

' ' (. . ~ 

de Mello. Souto, Moreira Brandão, Beltrão, Epami-
nondas de Mello e Bezerra de Menezes. 

O Sr. Nascimento Portella depois de taucia, Dantas, Joaquim Serra,Mello e Alvim; e sem 
obter-a palavra pala ordem, fez algumas observa- ella os Srs. Almeida Barboza, Aureliano Magalhiies, 
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ColitÓ de 1\lagalhães,Espindola,Affonso Penna, Lou
renço de Albuquerque, Bulhões e Manoel Pedro. 

A's H e 50 minutos abre-se a sessão. 
o SR. 1-;0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIEl.'II'"TE. 

Officios: 
Do ministro da guerra, de 7 de Janeiro de 1879, 

remettendo o requerimento e mais papeis que o 
acompanham, em que o tenente aggregado á arma 
de infantaria, Raymundo Rodrigues_Bayma, pede 
reversão nara a La classe do exercito, sem pre
juizo da an_tiguidade que lhe é conta!Ia pela I e i. 
- A' commissão de marinha e guerra. 

Do ministerio "da "agricultura, de 8 de Janeiro de 
1879, transmittindo por cópia o decreto n. 6747 de 
24 de Novembro de 1877, que concedeu, durante 
30 annos, garantia de juros para o maximo c~pital 
addicional de .f 4,00.000 ou 3.555:600~, destmado 
á construcção da estrada de ferro denominada 
-Madeira e Mamoré -, de accôrdo com as clau
sulas annexas ao mesmo decreto:-- A' commissão 
de c·o:nmercio e artes. · 

Requerimento : 

De D. Josepha Adelaide Damasceno Rosado, pe
dindo uma pen~ão como recompensa dos_releva~tes 
serviços prestados por seu finado marido, briga
deiro Francisco José Damasceno Rosado.-A' com
missão de pensões e ordenados. 

Representar:ão do presidente e mais memb_ros da 
directoria de montepio dos officiaes honoranos, da 
provincia de Pernambuco, reclamando contra o 
aviso do ministerlo da guerra, de 21 de Junho de 
!877, e pedindo o cumprimento do art. :1.2 do de
creto n. 337:1. de 7 de Janeiro de 1865.-A' com· 
missão de marinha e guerra. 

O Sr. · José ltlarianno : - Não · posso 
furtar-me no desempenho de commissões qu~ 
recebo de minha província. Hontem _!iz entreg~ a 
mesa da can1ara de uma representaç.ao da Associa
ção Commercial Benelicente de Pernambuco ; 
hoje venho nprescntar uma outra em nome dos 
officiaes honorarios do exercito, residentes na pro
vinda de Pernambuco e alli constituidos em uma 
associnç~o denominada - :Montepio dos 01licines 
Honorarios do Exercito. 

Não é occasi<1o opportuna, e mesmo seria escu
sado lembrar os servitos importantes e os ·actos 
de heroismo e de valor praticados pelos voluntarl_os 
da patria, durante a guerra do Pa~~guay (Apola
das). Não devo tambem nesta occaswo rememorar 
o patriotismo, a de~icação com que elles c_orr~ram 
pressurosos para vmgar a honra da patna ultra-
jada (.4.pdiados). . . 

A verd:1de é que os h9nor:arws do exercito c~ms-
1ituem hoje uma classe mteiramente desproteg-Ida; 
constituem uma classe que está arcando com a 
miseria, com todas as· necessidades da vida; por 
isso o :Montepio dos Honorarios do Ex~rcito vem 
pedir a esta ill~stre camarr~ o_ cump_rtme~to. de 

gabinete Fur.L3do, nn occasião em· que teve de 
expedir o decreto de 7 de Janeiro de !~65, que por 
si só é um monumento de gloria para aquelle 

• • v • • , Ta o a rio Ismo os 

No ai-t. · !2 desse decreto dizia o governo : (Lê) 
c O governo concederá, em a!tenç-ão aos s_er

viêos relevantes pr~stados pelos _ditos volun~anos, 
graduações de offi.ciaes honorarws do exercito ; e 
solicitará do corpo legislativo autorisação para 
conceder-lhes vitaliciamente o soldo por inteiro ou 
em parte correspondente aos seus p{)stos. • 

Comprehendo, Sr. presidente, que esta medida, 
que este favor, que esta promessa _da lei não ~e 
poderia estender a todos os honoranos do exerci· 
to · que nos caberia mesmo fazer uma restricção 
applicavel sóme~te áquelles _qu~ n~ces;:-itassem, 
áquelles que calussem em m1serw, aquelles que 
estivessem lutando com a adversidade. 

Succede; porém, que, por um aviso do ministerio 
da guerra, aviso c~ja proc<=;den~ia eu não ven~o 
contestar, porque diz ter se msptrado nas n~cessi
dades da disciplina do exercito, foram desligados 
os poucos bonorarios que estavam a_ddidosn div_er
sos c01·pos de linha. E~ses honoranos d_o exercito, 
que n5.o viram realizadas as promessas do gover
no, promessas que não foram para elles um en~o
do, na occasião em que se offerecer~m v~luntana
mente para a guerra, mas que bo]e exig-em que 
sejam cumpridas, no desempenho d3 palavra dada, 
e attentasas suas precarias condições; esses volun
tarios da patria, esse~ honorarios que não g:ozaram 
dos favores permittldos pelo governo, vtram-se 
forcados a abandonar os lagares que o~cupavam e 
d'onde tiravam os unicos meios de subsistencia. 

O SR. BuA.nQUE DE 1\IA.CEDO: - A maior parte 
delles está reduzida á- miseri.a. 

O SR. JosÉ MAnrA.NNO :- A' mi~eria, diz .muito 
bem; e tanto assim, que alguns têm morri do em 
tal penuria, que têm sido enter:ados ·por soccorros 
da caridade de seus companheiros de armas. 

Acho, por consequencfa, muita j_usta_ a petixão 
que elles hoje fazem ao ~orpo Iep-tslatlvo, umco 
competente para dar cumpnmento as pr_omessas do 
ministerio Furtado, promessa.s que sao de nossa 
honra manter. Sei que estou f~llando pa~·a u!lla 
cnmnra composta de homens patriOtas, de Cidadaos 
que sabem apreciar os serviços prestados nos mo· 
rnentos difficeis da patria I 

Não preciso portanta fazer appêllo_par~ vós, Srs. · 
· deputados, nem lembrar-vos a obngaçao C!ll que 
estamos todos de não esquecer os honorarws do 
exercito, esses homens _g_ue se. torna•·am beu~1pe· 
ritos da patria; porque nao trepidaram ern s~~rltlcar 
a vida as delicias do lar, os extremos da fam1ha para 
defendei~em a honra nacional! 

.E voltando-me tambem para o legendario heróe 
·que hoje dirige os negocias do _ministerio ~a g-uerra, 
tenho con,fiança que elle, assim como Ia n~ Par_a
guay. guiava as .nossos phala'}g-e_s para a v1ctor!a~ 
tambcm hoje sera o mesmo anJO libertador que vua 
arrancar á miserin a que estão condemnados, esses 
bravos que com elle marcharam para as campanhas 
da morte e que voltaram cobertos de gloria. 

O Sn. BuA.RQUE DE MAcEDO: -Já trata disso no 
relato rio. 

o Sn. JosE: l\IA.RIANNO : - Agora permitta--me 
V. Ex. que eu fnça uma declaração_ a esta camara, 

- · · ontem · mas 
que, os incidentes que se de_ram e .9ue fo~am tor
nando um pouco calorosa a d1scussao •. ohngaram-
me a calar. -

in - . 
11 

_ 
sou inteiramente solidario eom a mterpe açao 
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dirigida pelo nobre deputado por Sergipe ao honrado 
presidente do conselho. Folgo de vêr que elle me 
antecedeu d:mdo provas de p:~triotismo e ao mesmo. 
tempo desempenhando melhor uma com missão para 
que me faltam talentos, que nelle sohram. (Não 
apoiados.) Tenho motivos para ser solidario com 
a interpellação apresentada 11elo nobre deputado 
por Sergipe. Represento nesta casa uma pro
víncia agrícola que se debate nas ancias da crise 
em- que se e;;torce o norte. Represento uma pi.'O· 
vincia que, ainda ha pouco; fez um congresso, que 
foi nppl:mdido pelo nobre ministro cb a~ricultura, 
e que acaba de receber de S. Ex. uma resposta, que 
é um compromisso de honra pnra o gabinete actual. 

Disse o nobre ministro da agricultura, di:-igindo
se an superintendente da S'Jciedade Auxiliadora de 
Agricultura de Pernambuco, por intermedio de seu 
delegado naquella prqvincia: . 

O Sn.. PnESIDEl\""rE: -Parece-me que o· nobre de
putado vai discutir a interpellação_. o que não iJÓde 
ser. 

O Sn.. JosÉ l'II.U\L\N::\0:- Não vou discutir a inter
pellaçiio; desejo apenas ler isto, si V. Ex.. me dá 
licença ... (Lê) 

• Palacio da presidencia de Pernambuco em 17 
de Dezembro de 1878.- Secção 5.8.- Em aviso de 
28 de Novembro ultimo o Exm. Sr. ministro da 
agricultura, · commercio e obras publicas, accu
sando o recebimento das copias da act:1 da sessão 
cel~brada pot· esse congresso n 12 de Outubro au
tenor e da resposta offerecida ao questionaria, 
dirigido aos lavradores de algumas provincias do 
sul, manda remetter a V. S. 50 exemplares do 
Di:::.1·io Offwial daquella data, no qual foram publi
caàas as referidas actas e resposta, e assegura que 
o governo imperial Lomarú na devida consideração 
esse trabalho, e que no seu programma adminis
trativo a .nenhum outro objecto anteporá o firme 
proposito em que está de auxiliar a lavoura a do
minar a cl'ise porq~e infelizmente passa. 

• :Manda o mesmo Exm. Sr. que esta presidencia 
expresse aos representantes da lavoura 11ue se reu
niram por aquella occasião a gratidão d() governo 
imperial pela patriotica solicitude de que deram 
prova, concorrendo com suas luzes e experiencia 
para a solução de questões de maximo alcance para 
o desenvolvimento economico do paiz. · 

• Deus g-uarde a V. S.-Adolplw de Ban·os.
Sr. presidente interino do congresso agrícola. • 

O· Sn •. Mo:NTE: -Foi mais explicito do que no 
congresso agt·icoln. 

O SR. JosÉ :MARIANNo :-SEio expressões que hon
ram o nobre presidente do consdho,- reproduc
çi"•o dns pa lavrns que elle dirigiu ao congresso agri· 
cola reunido nesta cõrte. e.que constitue um com
promisso que espero vel-o desempenhar per:mte ô 

. paiz, ( apozado) que tanto confia em S. Ex. 
Assim, Sr. presidente, represent.·mdo eu a pro

víncia de Pernambuco, que é essencialmente agri
cola, conheço que os favot·es indirectos; como es
tradas de ferro e outros de que se tem fallado ãqui, 
não satisfazem ás necessidades da lavoura mori
bunda (apoiados) ; p~rque n~o póde _ser_ beneficio 

< 

industria para conduzir seus productos quando 
esta ~ndustria está impossiiJilitada de produzir .... 

O SR. Mol\"TE :-Quando não te~ productos. 

OSR. JosÉ:!tiA.lUAN::>O:--'-... quando não tem pro
duetos .... e quando não os terá _tão cedo,- se o 
governo a abandonar na crise calamitosa que atra--
vessa! · 

Sou, portanto, solidario com o nobre deputado 
de Ser~ipe na sua interpellação (trocam-se apa1·tes 
ent?·e aLguns St·s. deputados), mUito embora se me 
atire nesta casa com alguma arguição que se possa 
co:1sidernr um labéo de opposicionista. 

MuiTOS Srs. DEPUTADos:-Não é labéo. 
O Sn. JosÉ MA.HIA.:sNo:- Si sou opposicionisLa, sou 

neste momento opposicionista com o governo, com 
o nobre presidente do conselho, que ~e compro
metteu a prestar auxílios á lavoura, aux.ilios de 
que ella tanto precisa para seu engrandecimento, 
para sua salvação ; e confio, Sr. presidente, que o 
nobre presidente do conselho ha de cumprir sua 
palavra. · ~ 

O ·sn. lEn.o:sniO Sonn.É:-Ha de cumprir sua pa
lavra ; ·nós confiamos. -O Sr. Buy. Barboza: - Tenho, Sr. presi-
dente, no mais alto gráo de consideração os nobres 
deputados a quem esta augusta· camara commetteu 
a melindrosa tarefa da verificação de· poderes. Não 
pop.ho absolutamen!e em duvijla o· seu. zelo:; ·mas 
actma de meus sentimentos pessoaes e confianea em 
nossos animos devo pôr essa obrigação de mütua
mente nos fiscalisarmos, obrigação de todos nós em 
relação a cada um; e de cada um em relação a 
todos. Damais, Sr. presidente, ~ão é uma censura 
que venho fazer; reclamo em n{)me de um prin
cipio, cuja vwlação, si por acaso realizar-se, t~rei 
de lamentar profundamente. O principio a que me 
refiro é o da integiidade desta camara durante o. 
ju:izo do plenario que se vai abrir sobre a politica 
actual na discussão da resposta á falia do throno 
(Apoiados). . · 

Vejo, entretanto, que acha-se sobra a mesa a 
resposta ao discurso da corôa; que a discussão 
della está imminente, e que, comtudo, varias pro
víncias do Imperio não têm reconhecida a sua 
representação. 

0 SR. !GNACIO MARTINS :-0 ministro. do imperio 
ainda não tem assento. 

O Sn. 1\:.;y BARDOZA :-Já não fallo na província 
de S. Paulo, cujo parecer depende apenas de certos 
trnmites regimentaes para ser apresentado á mesa, 
e entrar na ordem dos trabalhos. 

O Sn. SERGIO DE CASTRO :-Ainda bem que· pão 
nos censura. 

O SR. RUY DAnnoz.A :-Nilo lhes dirijo censura. 
Não me refiro <Í eleiç~o de S. Paulo. cuja solu!,'-âo 
agita questões importantes· ; alludo especialmente 
á do Pará e á do Alto Amazonas com muit:l pnrti
cularidade. 

U!lt SR. DEPUTADO;-E do }laranhão . 
O Sn. RUY B.AnnozA :-Lembra bem. o nobre de

putado: a do Maranhão tamb•;m. Cento trinta e 
oito eleito::es tem a província do Amazonas, e ha 
quarenta e tres dias acham-se os papeis em mãos 
da commissão. Estou longe de irrogar censura aos 
nobres amigos, quero simplesmente evitar-lhes o 
pengo e a parencws qu:.- sejam· es <~.vorav.eis 
no animo popular. 

O p~vo em sua simplicidade: ordinariamente 
.... ~... . 

a uma singela·oper~u;ão que· ao · prjmeiro aspeetn 
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ha de :~cudir infallive)mcnte :~os qu1~ considerarem 
nesta demora. Dirá o povo que, sejam <1uae~ forem 

. as questões legaes suseit:~das pt·la elei~1\o de uma 
prodncia que conta apenas 138 eleitores, quarenta 
e tres dias parecem mais que bastantes para o nwis 
largo estudo. 

O povo dividirá o numero d1lS d0itores pelo dos 
dias decorridos, e concluirá que para a liquid~u:iio 
dos poderes de cada tres eleitorPs tem tido a com
missiio todo o esparo de um dia com as suas 24: 
horas. Por conseguinte os nossos amigos, com todo 
o zelo que lhes reeonhcço, não poderão di::mte 
deste calculo accessivel a. todo o mundo livrar-se 
de aprecin~ões apparentcmente mui bem fU,Ildadas 
que, no conceito publico, os desfavore~::nn a elles e 
a nós (Apoiado1). 

Esta unanimidade em que jú impunemente po
demos fallar, em que pt·eciso até fnllar ás vezes, 
desde que, de onde menos o era de esperar, nos 
foi lembrada aqui solemuemente; e:>ta un:n:;.imi
dade, ú qualconvencitlo estou de que a camara 
ha d~ ser !!Uperior (apoiados); esta unanimidade, 
que e menos defeito dos homens do qne mal do 
systema (apoiados); esta unanimidade que não ha 
nenhuma razão pm·a prejudicar e que espero niio 
prejudicará jamais á nossa independencia, já n:io_ 
nos pesa pouco. Eu a cons'rdero àté como o mais 
amargoso sacrificio que póde impôr a um p:trtido 
político em parte o falseamento do rcgimen, em 
parte o estado de decomposiçtio a que o ex.ercicio 
do poder costuma reduzir entre nüs os p:trtidos 
que o deixam. l\ias, Sr. presidente, si somos j:i 
uma camara involuntariamente unanime, niio 
sejamos ao menos uma camam voluntariamente 
mutilada na discussão das gra 1des questões po
liticas. (lUuito bem.) Ora, não poderemos salYnr-nos 
dessa arguiçiío justa, si consentirmos que no de
~ate da falia do throno deixem de estar aqui legi
timamente representadas varias provin~ias nossas. 
Trata-se de inaugurar uma politica· iHteiramei1te 
neva; pensa-se, cuido eu, na funda,·ão de nova. 
~rdem d.e causas no poder. Cumpre-nós, portanto, 
Sr. presidente, rodear e debnte tln solcnmidade que 
merece; cumpre-nos cleva.l-o á ·altura. da impor
tan~ia que lhe compete; cumpre-nos dar-lhe a. 
sene~ade, a amplitude, a liberdade; liberdade, 
amplitude c seriedat\c impossivcis, si :;.qui não esti
Ve}'em representados todos os mati1.es da opinião, 
ate onde nol'o permittirem as condkõcs actuaes 
desta casa. . · -

O Sn. BEZEnR.-\. CA v AJ.CA:XTE :- Sobretudo com 
toda a ser.ie<.lade. 

O Sn. Ruy RumozA:- Insisto, Sr. presidente, 
tanto ainda. mais sobre este ponto ao ver, que do 
parecer relativo n uma destas 1n·ovincias depende 
a sorte de um dos cidadãos mais notaveis deste 
paiz, de um dos mais cheios de serviços, de um dos 
raros em quem as"~ntam altas e justas esperanças 
popul;1res, de um daqUelles cuja palavra mais póde 
tllummar esta camara . 

Será, Sr. presidente, deploravel que· esse illustre 
parlamentar, cujos serviços tão necessarios são _á 
causa liberal, profunda_m~nte deploravel será quê, 

.. ' ' . acompanham, não tenba assento entre nós, não 
po5sa cooperar comnosco na discu10são da resposta á 
!alia do tbron _ 

Não venho, Sr. vresidente. rep1to, consignar 
uma censura á nobre ~~onuuissão de inqueri.to; 
apvello, por~m, para o seu. patriotismo, lcml.Jr.:m-

do-lhe que, nas ditlicnldades muito serias a meu 
ver da no~s;a posi~flo actJ.Ial, não póde satisfazer 
ao paiz, ua nossa llarte, o ·stricto cumprimento 
do dever, que aliás já é muito. Todos os sacrificios 
de toda a ordem serão pouco5. A}lpello igualmente 
para V. Ex., Sr. pt·e~illente, aQm de que do mutuo 
concurso da commissiio, e da mesa resulte, o que 
cu consillero ahsolnt:nuente essencial, -que não 
se \nicie a discuss;"to parlamentar da falla do • 
throno, antes que a camara dos dep.utados tenha 
chegado á sua integridade perfeita. CMuito bem.) 

O SR. PnEsiDENTE:-As nobres commissões ou
viram o peuido que faz o nobre deputado. 

O Sr. Liberato Barro~o (pela ol'den~) :
Sr. presidente, como membro e tendo a honra de 
presidir á La conuni~são de inquerito, devo uma 
explicae.ão ao nobre deputado que acnba de occupar 
tão brillwntemente a :tttençiio da camnra. 

A :1. .. com missão de inquerito te'm ainda em mãos 
os trabalhos relativos ás elci<·ões do Amazonas e do 
P,mí, e relativos á eleirüo de um deputado pela pro
víncia do Maranhão. 

Como presidente da commissão, tenho instado 
constantemente com os illustres membros que são 
relatores para que apressem seu traLJalho ; e uma 
das razões de que me tenho prevalecido é justa
mente essa de que se prevaleceu o meu illustrado 
collega : fiz ver aos nobres deputados que são rela
tores das elei~~ões do Pará e Amazonas que, se apro
xjmava a discussão da resposta á falla do throno e 
era dever da commisstio dar conta a cnmara dos 
seus trabalhos antes que se abrisse este debate so-
lemne. . 

Como presidente da commissão, posso gara.ntir 
á camara que·n:a:o me tenho poupado a trabalho 
algum para que os pareceres relativo.s .ás eleições 
sujeitas á primeira com missão de inquerito venham 
o mais cedo . possiv-el ao conhecimento dn camara 
dos Srs. deputados. Hoje mesmo a pl'imeira com
missão tem de reunir-se para discutir e votar as 
conclusões do relatorio npresentado a t'espeito 
das eleições da. província do Pará pelo nobre re
lator, o Sr. deputado por Pernambuco, Bum·que de 
Ma.cedo. Tenho promessa dos nobres deputados 
encarregados de estudar as eleições do Maranhão 
c Amnzonns ue que seus trabalhos serão apresen
t:Jdos brevemente. Estou persuadido de que n1o· 
tivos independentes da. vonta.de dos nobres depu
tados têm concorrido pnra alguma demora na illH'e
sentação destes trabalhos. Espero que estes moti
vos terão des:1ppnrechlo e que muito breve os justos 
e louyavcis desejos do nuure deputado pela Bahia 
serão sntisfeitos. (Uuito be1n.) --- O Sr. Franco de Sá. (pela ordem) : -Sr. 
presidente, parece-me que as considerações expen
didas pelo distincto deputado pela Bahia se referiram 
com muita . particularidade á eleição da provincia 
do Amazonas. Nada bavia para estranhar si estas 
considErações sómente tivessem por fim pedir O 
adiamento da discussão -da resposta da falia do 
throno; sem nenhuma apreciação ou insinuação 
contra os membros da :l. • commissão de inquerito •.. 

O SR. RuY BARBOzA.:- r ao z msmuaçao ne
nhuma. 

O SR. Fa.\.NCO DE SA' ..•. e contra o relator das 
e elÇOCS O • • 

O SR. RUY BA.nnoz..'>. :-Não era capaz de fazer 
insimwções. 
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O Sn. Franco DE SA.' : - Disse o nobre deputado l das actas, de cada um dos documentos apresenta
que e~a preciso que se não confirmassem algumas dos, e ~labora. r para esclarecimento da· camara um 
suspeitas . . . . r~latono em que. todas as questões fossem sutll-

0 Sn. RuY BAnnozA :-Não :i1)oiado; não em- cte,t~tementc elu~1dadas .. 
preguei esta phrase. St fossem. m:nor:~s mmhas forças, talYez esse 

- O Sn. FRANco DE S.í..: -Disse isto, ou co usa trabalho esttves~e_.Ja c-ompletad~. !euho_ !lelle tra-
equivalente... . b?l}lado com act1~ Idade e conscte:nc~a, c Ja annun-

- . . . c1e1 ao Sr. presi~ente da comnussélo que breve-9 Sn. RuY BA~nozA .-Eu disse que era prectso mente apresentaria o meu relatorio, afim de que se 
evitnr apparencws. fizesse o annuncio de que ia ser lido. 

O Sn .. FnANco DE SA:- ..... Ou apparencias, Çreio, St. presidente, que estas explicações são 
pouco :urosas ou compromettedoras. satisfactorias. 

Não tenho presen~e a expressão do nobre. depu- ~eço il:esculpa ao nobre deputadà e aes seus 
tado, por:ém o senttdo de suas palavras evidente- amigos s1, por ventura se mágoam com as minhas 
mente foi este._ . . . . _ _ palavras, In?S.Il_le parece que motivo de magua ti
So~ a _pressao desta lllJUSta msmuaçao nao po- nha eu;_ e SI e mex.acta a minha interpretação das 

derei mms.... - . exJ.?res~oes do nobre deputado, dou-me por muito 
O Sn. RUY BAnnozA:- Permilta dizer-lhe que- satisfeito. . . 

é injusto conunigo. q Sn. J!U: B.muozA: --:-Afianço ao nobre dPpu-
0 Sn. FRANCO DE SÃ:- .... porquenãomejulgo tado que c mex.acta (Apozados). 

com a forp moral precisa (não a.poiados), para con- O Sn. FnANco DE SÃ :- Todavia Sr. presi
tinuar como membl'O d:1 com missão de inquerito c deme, m,antcnho o meu pedido de' exoneração 
relator das eleições da província do Amazonas. porque só me julgarei com sufficiente rorca morai 

O Sn. BuAnQuE DE MACEDO :-Não apoiado; a ca- pura ap!'esentar. o relatol"io, si por ventura a ca-
mara confia completamente no nobre deputado. mara nao me dtspensar deste encargo, como peço. 

O Sn. RuY BAnnozA:-Eu tambem confio, como a O Sn. RuY BAnaozA :-Não ha razão para dis-
camara. · pensai-o .. 

O Sn. FRANco DE SÃ:-Pcço, portanto; minha cxo- O Sn .. ~l\"DRADE _!>INTO ::-So!Jre o :Mll.ranhão nin-
neração de membro da 1.. • com missão de inquerito. guem d3: mformaçao!? Stlencw em ambas as colum-

. - nas! 
O Sn. Bu.UQUE DE MACEDO: -A camara nao lh'a 

conceàe. 
O Sn. Fn.-~.ico DE SÃ: -Antes, porém, de resig-. 

nar este encargo, devo dar uma explicação que 
creio satisfnrá ao nobre deputado e á camara. 

E' exacto que a provinci:t do Amazonas não 
contém grande numero ·de collegios e fl•eguezias; 
mas é tambem verdndc que nenhuma das eleições 
contestadas otrerece tanta complicat;ão, e tão gr~m
de numero de questões difficcis (Apoiados). 

O Sn. So~zA CARVALHO :-Só fallCI, quando quero. 
Consultada a camara sobre a dispensa pedida 

pe_lo Sr. Franco de Sá, não a concede por unani
midade. 

O. Sr. Za1na (pela ordem) pede e obtem ur
genCla para, durante o espaço de tempo que o 
regimento lhe permittir, apresentar e fundamen
tar um reque~iluento de informações. 

-
Accresce, St'. presidente ...• 
O Sn. Luiz FILIPPE: -:::-Ninguem póde dH regras 

á intelligencia U.os outros, principalmente quando 
ha um trabalho grande. 

0 Stt. LEÃO YELLOSO: -É urgente. 

O S1.·. Zama: -Sr. presidente, vim para esta 
camara no firme proposito de occupar a tribuna o 
menor numero de vezes, que me fosse possível, por
quanto entendo que atravessamos uma época em 
que a patria precisa mais de bons patriotas, do que 

'de bons oradores, e eloquentes discursos. 
O Sn. BUARQUE l)E 1\IACEoo: -Agora mesmo a 

Fran~·a levou um nnno inteiro para verificaL' os po
deres ue um deputauo ex-ministro. 

(H a t•al'ios apartes.)· 
U:u Sn. DEPUTADO: - Offendeu-se com muito 

pouco. 
O Sn. FRANCO DE SÁ : -Si é pouco ou muito fica 

u caua um np1·edar quando se sente offendido. 
A principio, Sr. IH'esidente, havia falta de :tetas 

de nlgumas eleições da província do Amazonas e 
segundo- decl:travam os proprios interessados era 
de esperar que essas netas ainda chegassem a 
tempo. E uma dellas até hoje ainda não chegou. 

Si eu quizesse, Sr. presidente, apresentar um pa
recer não fundamentado, emittindo uma opinião 
sem sufficiente exposição de motivos, desde muito . . . . - -
vincia do Amazonl).s. Entendo, PDrém, que em 
uma eleição contestada em que ha duas turmas de 
eleitos com diplomas, em que tantas questões dif-

ceJs se o erecem, corria ao a · 
dever de fazer um exame minucioso de ca.da uma 

Além diss.o, Sr. presidente, eu não tenho por 
objectivo COIJquistar, no recinto desta cainara, lou
ros de orador; conheço a minha insutllciencia (não 
apoiados), e tudo a quanto aspiro é que, ao voltar 
para minha pt·ovincia, possam aquelfes que me hon
raram com tão nobre mandato reconhecer que eú 
procurei conscienciosamente, tanto quanto cabia em 
minha~ forças, servir ao meu paiz e a meu par
tido, sem outra pretenção mais-além dos applausos 
da opinião publica, unica recompensa, que póde se
duzir aos homens da escola u que pertenço. (Muito 
be1n.) . 

1\{as lendo hoje quanto occorreu na sessão de h on
tem no senado, julgo do meu dever chamar. tam· 
bem a attenção da eamara dos Srs. deputados para 
os acontecimentos que se deram na província da 
Bahia, nas villas de Macahubas, Chique-Chique, 

· · d s Len óes afim de ue os illus--
tres senadores bahianos,os Exms. Srs. Barãe de Co
tegipe e conselheiro Junqueira,não tenham a exage
rl!-da pretenção de crear uma falsa. ~pinião nesta 

' ' pani, Q sagrado dever de guardarem, como repre-
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sentantes da na~o, o respeito á verdadc,dever que 
nenhum ci.ladão pódc impunem(<nte infringir. 

o Sn. LI!IIA DuARTE:-Segundo o que se reftlriu 
no senado, é triste o estado da Bahia. 

O SR. Z.uu.:- Felizmente, Sr. presiden~e, 
-para se dizer :1 verdade não é necessario grande 
talento; ba~ta que um homem tenha a convicção 
das propo<:ições que emitte, e que possa, quando 
fôr predso; apresentar um ou outro documento, 
que demonstre suas allegações, em certas e deter
minadas circumstancias. 

Os nobr~s senadora!> pela Bahia de certo, Sr. pre
sidente, n:lo teriam a coragem de lenmtar. na no~sa 
provinci:o, a voz para sustentarem as allegações, 
que fizeram no senado brazileiro, porqueSS. EEx. 
tinham certl>za e conscieneia de que a província 
inteira se levantaria para protestar contra ess:.ls al-
.lega~ões despidas de fundamento, dictadas antes 
por paixão partida ria mal entendida, ou por infür
mações bebidas em fontes impuras, talvez com es
quecimento da alta posiç.ão que SS. EEx. occupam. 

Sr. presi-dente_, devo dizer, com a franqueza 
que me é propria, que s!nto-me profundamente 
acanhado todas ~ezes que peço a palavra nesta casa, 
porque tenho rl'ceio de ni'io poder bem desempe
nhar a tarefa de que me encarrego (não apoiados); 

· sobretudo quando me recordo de que neste- recinto 
os mais notaveis talentos, os oradores mais brilhan
tes, os patriotas mais ungidos de nmor á patria, aqui 
têm feito ecoar a sua yoz poderosa com applausos 
do Braz i! inteiro, e diz-me a ronsciencia que jamais 
poderei imitar tão nobres exemplos, e menos ainda 
seguir o mesmo caminho, que esses illustres bra
zileiros souberam trilhar. (Não apoiados.) Não im
porta porém, que eu fique muito áquem da espec
tativa de meus collegas, nem tão pouco que não me 
seja possível elevar esta tribuna; trato apenas do 
cumpri::nento de deveres e em taes ~ircumstancias 
tenho o direito de esperar que esta 11lustre camara 
saiba desculpar-me .as faltas que porventura eu 
commet ta no desempenho da tarefa, que me impuz. 

Sr. presidente, os illustres senadores bahianos ... 
U:.r Sn. DEPUTADO:-Na opposição. 
O SR. ZA:u: - ... opposicionistas, os Srs. 

lunqueira e Barão de Coteg1pe, julgaram h ontem de
ver trazer para a discussão no senado acontecimen
tos que se deram na villa de Orobó, na cidade dos 
Lenç.óes, nas Yillas de Chique-Chiqu_e e l\lacahubas, 
attribuiudo a autgria desses acontecimentos ao go
veruo geral, e sobretudo ao governo provincial e 
querendo responsabilisar o partido liberal da-Bahia 
por estes factos pelos quaes nenhum delles póde ter 
a menor culpabilidade. . · 

E admiro-me, sobretudo, Sr.presidente, que sejam 
esses dous illustres .senadores que assim procedam, 
qu:mdo um delles, o Sr. Barã~ de Cotegipe, foi in
contestavelmente a causa efficiente de ·tudo quanto 
~e tem dado no municipio de .Chique-Chique. Foi 
S. Ex. que inaugurou esta politica dubia, que pro
cura ser agradavel a todas · as parcialidades de seu 
n1unicipio,politica-que colloca o punhal nas mãos de 
um lado e o bacamarte nas de outro, e cuj~s fataes 
consequencias foram em todos os tempos a anarchia 
e a desordem nas 1 alid so u · · 

Tudo quanto um governo zeloso no cumprimento 
de seus deveres devia fazer para que· cessasse esse 
estado anomalo de cousas, pre arado, J1a tanto 

, p . x. e seus amigos, e -o o governo 
provincial bem como o go-veruo geral. 

:Mas nós, os liberaeg, não temos o dom da omni
potencia para de um momento para outro remover
mos os elementos deleterios accumulados pda pas
sada situação nas margens do -S. Francisco, e me
nos ainda impedir que se reproduzissem as scena.S 
de violencia, que a má direcção de S. Ex. quér como 
ministro da Corôa, quér como chefe, e principal di
rector da política da província da Bahia, e seus 
amigos imprimirnm nos negocios da .comarca de 
Chique-Chique. · . 

O outro senador, Sr. presidente, o Sr. Junqueira, 
era tambem o me11os competente para levantar ac
cusa,·õe:; d~sta ordem contra cidad~ios, que S. Ex. 
conhece e bl·m de perto, porque devia lembrar-se 
do tempo em tfne militava sob as bandeiras liberaes 
(apoiado1), tl·mpo em que tão illustre cavalheiro 
era meu compnn beiro de eleições e de districto, 
tempo em que S. Ex. se proclamava libernl sincero 
c couvenl'i!lo; S. Ex. apoiava-se então nos homens 
honestos, <JUe até hoje me acompanham e procla
m;.wa·os w·bi et o1·be os melhores daguellas regiões; 
niio tem por tanto S. E_x. o direito de"vir hojtl ma
chinar. injul"iar aquelles. sobre cujos lwmbros S. 
Ex. come~ou a sua carreira politica, e conseguiu a 
po~ição que oceupa hoje no paiz. 

U:-.1 Sa. DEPUTADo :-São effeitos rnuito naturaes 
dn :lilOstasia. 

O Sn. ZA..'dA :-Além disto, Sr. presidente, não 
me sotrrc a paci"encia que SS. EEx., que estiveram 
na pt·ovincin, que .. ,cornpanharam pari passu a ad
ministrnç:io tlo Sr.Bariio Homem de~Iello(apoiados), 
qneit·am do tribuna do senado accusar a tão distincto 
cida.dilo--quc soube sem duvida algun1a honrar o go
verno imperinl por sua modera{'ão no governo da 
provincia (apoiados), pelo seu respeito constante á 
leí,pela sol1citnde e zelo com que tratou todos os ne
gocies a seu cMgo. (Muito-s apoiados.) 

O Sn. JBnONnlo SoDnÉ:-Por sun honestidade não 
vulgar. 

O Sa. ZAMA :-E folgo, Sr. presidente, de _ ter 
esta occasiào de <leclarar :10 recinto desta augusta 
camnrn, 'lue si :1lgum delegado bem mereceu do 
governo 1mperial e da nossa ,latria, pela maneirà 
por ql?-e des~mpenhou. a co~missão_ de que foi 
iD''estido, fot sem duvtda o Sr. Baruo Homem de 
l!Iello (apoiados, mu-ito be1i~). que soube elevar a 
sua administração á verdadeira ~ltura, em que 
deve pair<lr um governo liberal, pautando sempre 
o seu prucedi~n.ento pela ?J-~is s~vera e rigorosa 
probidade- poltttca e admtntstratlva, e fazendo 
ma1·char a proviucia, tanto quauto lhe foi pos
sivel, :aa csti:~da do progresso moral, material e 
intellectual. 

O SR. SERGIO nE CASTRo :~Como o fizeram outros 
preside~ te~ de prov!ncia, iuclu~ive o do- Paraná, 
muilo d1stmcto e mutto leal (Apotados). 

O Sn. Z.uu.:-As minhas expressões não excluem 
neuhum outro delegndo do governo · apl"oveito 
apenas a occasião para d<lr t~stemunho solemne 
de quanto · deve a provincin da Bahia á zelosa, 
honesta e probitlosa ndministração do Sr. Barão 
Homem de Mello (Apoiados). 

dissima (Apoiados). _ 
· O SR. ZAMÃ :-Sr. presidente, desejo ser- cal
mo moderado até ao extremo neste debate· m:1s 
s1 por ventura eu me apa1xon2r, s1 de meus labias 
cahirem exprt,ssões mais -vehemen\es, os Srs. 
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conselheiros Junqueirn e Barão de Cotegipe hão 
de desculpar-me, porque aquelles hontem se ex
primiram no senado por esta fórma (lê). 

• O nobre senador nos disse que o illustre Barão 
de Cotegipe fallara com summa energia. Senhores,
é imposstvel tratar de um- assumpto desta ordem, 
sem que o orador, que delle se occupe, se possua 
da precisa indignaçao, da energia necessaria para 
protligar taes factos ! . · 

• E' o caso de dizer :-Facit indigna tio versum. 
O nobre Bat·ão de Cotegipe não podia tratar dos 
negocias de ~lacahubas principalmente; sem que 
se mostrasse energico e indignado, sob pena de
faltar ao mandato que lhe contiou a província da 
Bahi3. » 

Si SS. Exs. julgam-se com o direito de indi
gnar-s~ na tribuna .do s~nado, que, afinal de contas, 
é considerado a Stberia parlamentar ; si SS. Exs. 
sentiam-se cheios de fogo e vehemencia para pro
tligarem abusos e violencias que nunca existiram, 
devo sentir-me muito mais iudignado quundo 
venho combater aqui prôposições inteiramente 
distituidas de fundamento, filhas de informações 
falsas e apaixonadas, cujo unico fim é tornar odiosa 
e antipathica a situação inaugurada a 5 de Janeiro 
de i878 (Apoiados). 

As asseverações dos nobres senadores não se 
firmam na Yerdade dos factos.- Sr. presidente, o 
nobre Bnrão de Cotegip"e, e o seu digno colle~a 
come~·aram por dizer que na villa do Roza-rio ae 
Orobó praticaram-se mortes pór motivo de eleições. 
SS. Exs. avançaram uma proposição, que jamais 
poderiio demonstrar, porque a eleição naqU:ella 
parochin, sabe-o a província inteira, correu calma 
e pacificamente (Apoiado8). -

Não se deu o menor disturbio na villa do Ro
zario por motivos de eleições. Aquelles que depois 
de servirem aos conservadores, foram offerecer aos 
libernes da Bahia os seus servicos, n~quella mu-
nicípio foram simplesmente repellidos, porque 
a · politica delles consistia em delapidarem o 
município em proveito proprio, em locupleta
rem-se com as rendas municipaes, em explorarem, 
emfim, a população errí proveito individual; esses 
indivíduos não poderam por si constituir oppo
sição, porque até alguma parte da gente honesta, 
que os acompanhava, Sr. presidente, fez corpo 
com os liberaes do :Rozario, e a eleição effectuou-sc 
alli na mais completa paz e tranquillidade. E', 
portanto, uma proposição completamente falsa, e 
eu provoco SS. Exs. a virem comprovai-a com 
documentos que rnere~~am alg-uma· consideração. 

O nobre Barão de Cote:ripe julg-ou dever tocar nos 
negocios de Chique-Chtque, pelos quaes eu desta 
tribuna o responsabiliso principalmente. S. Ex:. 
devia lembrar-se de que_, desde o tempo em que 
elle se achou collocado enlre os Drs. Luiz Vianna 
e Palha, cada qual com pretencões differentes na
quellas regiões_, não ousando_, ou não querendo 
S. Ex. resolver nem por um, nem por outro, preparou 
os elementos da desordem que se desenvolveu desde 
lon-o_, e que tem continuado até hoje, de modo a 
re'ãuzir aquelle florescente município ao mais de
·plor:wel estado, para o qual chamo a attenção do 
governo 1m ena • -

S. Ex. nos attribue esse estado de Chique·Chique, 
e ufllt·ma que tudo isso é devido á necessid!lde -QUe 

.. • (r 

gano perfeito, completo, Sr. pr.::sidente, porque até 
V. Ex. mesmo sabe perfeita:nente, que não havia 

partido algum no Chique-Chique que nãÓ estivesse 
prompto a nos prestar adhesão. · 

O Sa. JERONIMO Sonrui: :-Brigaram por apoiar o 
governo ambas as parcialidades. · 

O Sii. SER.GIO DE CASTRO :-Como relator das elei
ções da Bahia na 2 ... com missão de inquerito, veri
fiquei pelas actas qne essa e.leição foi feita com o 
concurso das duas parcialidad,;s políticas. 
· O Sa. ZAr.lA :-0 estado de Chique Chique, meus 
senhores, já era ha muito tempo deploravel, já pro
videncias tinham sido e~i<:idas e da9-as pelos go
vernos conservadores, amâa que sem restiltado; e 
as co usas ultimamente tinham chegado a ponto tal, 
que o Sr. desembargador Lucena. delegado do ga
binete de 25 de Junho, julgou dever.nomear para 
alli um delegado militar, de sua ple.na confiança, 
afim de que fosse restaurar o imperio da lei, resta· 
be!ecor a ordem naquellas paragens. 

Senhor:s, é preciso tambem 9.ue a camara saiba 
que as desordens actuaes de Chique-Chique não 
5ão desordens políticas. Hoje o município de Chi
que-Chique está iaçado de salleadores, que sem 
bandeira politiC<l, roubam indbtiactameute. Era 
precis~:..portanto, que o governo, sem ~c~U,P:>.r-se 
de eleH;oes, procurasse expurgar o mumc1p10 des
ses criminosos, tratasse de punir aquelles que po
d::ssem ser capturttdos .. Este foi o objectivo da 
administração l.i.o Sr. B~rão Homem de Mello. 

E S. Ex. tão escrupuloso foi neste ponto que, 
encontrando no nomeado delegado de · policta da
quelle termo, o major Segisfredo At.aliba Galvão, 
n?meavão do Sr. des~mbargador L_ucena, como já 
drsse, conservou, aceitou a numeaçao desse mes
mo official, que os Srs. co:c.servadores· achavam 
digno de toda a confiança, e mandou-o para aquella 
lo~alidade acompa?hado de uma. for(,'a de HO. pra
ças, tendo por un1ca recommendação não pactuar 
com os criminosos, nem involver-se em eleições. 
A'recommendaçãode S. Ex. at:ompanharam nossas 
recommendações pessoaes no mesmo sentido; e, 
o-raças a ellas, Sr. presidente, a eleição de s-ena
ãores, como a eleição de deputados, fez-se alli sem 
effusão de sangue, e sem perturbarões serias. 

- Ainda ha pouco o nobre deputado pelo Paraná 
.acabou de dizer-nos que, examinando as actas, 
viu que essas eleições foram feitas com o con
curso de ambos os partidos. 

O SR. SERGIO DE CASTRO:-Eexamineinaqua
lidade de relator da 2. a com missão de inquerito ~ 

O Sn. ZAl\lA:-No estado de exacerba,-.ão em que 
estavam os animas, esse resultado não se podia 
obter, si não fossem as instrucções d:tdas ao digno
ofllcial,instrucções, que, cumpre dizei-o, elle pro
curou cumprir tão bem fjUanlo lhe foi possível-

Devo notar que o official que foi encarregado 
de partir para alli como dele.G"ado, foi aquelle que 
em i868 o Sr. Barão de S. Lourenço incluiu no 
corpo de policia como o unico capaz de desem
penhar o cargo de delegado na cidaüe dos Lençóes, 
onde as eousas chegaram ao mais horrrvel estado, 
como V. Ex. sabe, pois qu.e foi testemunha pre~ 
sencial de qu:mto alli se passou. . 

J.á ~e vê, por tanto, Sr. presidente, .qu~ as pr<>vi-
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ha muitos annos, e que continuaram a dar-se, não 
obstante os nossos e.-forços para impedil-os, taes 
eram os elementos explosivos que alii se tinham 
accumulado, graças á má direcçiio da politica con
servadora, durante 10 longos annos. 

Aproveito-me desta occasião para dizer que si 
algum reparo póde haver por parte de alguem 
com relação ao procedimento do governo impe~
rial á cerca dos acontecimentos de Chique-Chique, 
é do mesmo governo não ter tomado providencias 
muito mais energicas em relação áquellc ponto; é 
de não ter removido, como é urgente, o juiz de di
reito da comarca, que ha muito ped~ sua remoção ; 
é não ter feito seguir para alli um juiz de direito de 
confia!lÇa; é, St•. presldente, não ter nomeado juizes 
municipaes · para os termos de Chique-Chique e 
Pilão Arcado; .i, finalmente, ter deixado que aq uella 
comarca esteja hoje sem um unico juiz Iettrado. 

Quanto aos negocias de 1\lacahubas, desconheço 
nos illustres senadores o direito de fazerem a his
toria delles a seu capricho. E' preciso que a cama:·a 
saiba como as cousas alli correram. Quer-se fazer 
de um certo capitão Porfirio Brandão um heroe 
politico, quando semelhante individuo não passa 
de um criminoso vulgar i quer-se assentar a de
fesa d€lsse homem na al!egação de que não teve 
noticia da sua demissão do cargo de delegado e que 
tudo quanto praticou foi na qualidade de autori
dade policial e :í requisição do commandante do 
destacamento, o tenente Leão de· Santiago, requi
sição que na opinião dos conservadores é justifi
cativa de todas as violencias que alli se deram. O 
facto poréín é muito differente. 

O capitão Porfirio Brandão sempre nutriu espe
rança de que os liberaes aceitassem os seus serviços 
e o mantivessem como chefe político de Macahu-, 
bas, ·posição que por muitos motivos não lhe con
vinha perder ; mas esses serviços que muitas vezes 
nos offereceu .. foram franc:Jmente rejeitados, por 
que o partido liberal da Bahia não quer, não póde, 
não deye servir-se de entidades daquella ordem, 
conhecidas pelos seus má os precedentes. O capitão 
Porfirio, porém, julgou que si conseguisse por um 
acto de valentia e violencia, intimidar os liberaes de 
Macahubas, e fazel-os abandonar o pleito eleitoral, 
tornando-se elle senhor unico do collegio, e cer
rando a chapa liberal no dia da eleição secunJ:tria, 
se imporia· a nós outros, como o homem nece,~sario 
naquella localidade, e nos obrigaria a deixar-lhe a 
direcção política daquelle termo, alvo de todos os 
seus esforços. 

Para chegar a semelhante resul!ar.Io preparou-se 
para invadir a v-illa de l\facahubas nas vesperas da 
eleição senatorial, invasãn que realizou n 23 de 
Março do anno passado, por isso que a noticia do 
adiamento da referida eleição só no d!a seguinte 
chegou áquella villa. -

De facto ao cahir da noite daquelle dia, o capitão 
Porfirio, que desde o dia 19 sabia que já não m·a de
legado, a quem como aos mais demittidos se fez 
as necessarias comnlUnicações, o capitão Porfirio, 
que tinha visto e lido na gazeta otncial, que era 
então o Jorr~.al da Bahia, a sua exoneração e a no
meação do tenente Santos Castro ·para substituil-o, 
a s1 como a nomeaçao o r. ose ernar mo para 
1. o supplente, o capitão Porfirio, que não ignorava 
que o mesmo Dr. José Bernardin_o _havia prestado 

.delegado, emquanto não chegava o ollicial de poli

.cia, que tinha sido nome:1do, de calças arregaç:tdas, 

pés descalços, clavinote ao hombro, á frente de 
cento e tantos capangas armado<>. acommette a villa 
dispar:mdo as armas sobre as casás de nossos corre
ligionarios e v.ictimando logo entre os primeiros o 
Dr. José Bernat·dino de Souza Leão, que ao atra
vessar de sua casa para a casa de um amigo, 
cahiu ao entrar ferido em ambas as pernas. 

Convem ainda notar, Sr. prej:idente,que o tenent~ 
Leão de Santiago, sobre cuja requisição se quer as
sentar a innocencia do capitãu Porfirio, assistiu ao 
juramento e posse do Dr. José Bernardino e a este, 
como delegado, officiou na qualidade de comman
dante do destacamento. pedindo-lhe providencias 
para a captura de um certo Manoel Hermenegildo, 
que o mesmo. tenente asseverava ser criminoso. Os 
documentos que provam esta minha allega·ç.ão foram 
exhibidos na assembléa provincial da Bahia pelo 
deputado Americo Pinto Barreto. 

E, senhores,é com nm homem desta ordem, que os 
dous honrados senadorespelaBahiase querem fazer 
solidarios, esquecendo-se de que a elevada posição, 
que occtnlam, impõe-lkeso rigoroso dever de não 
transigirem com o crime, onde quer que elle ouse 
atlparecer. 

St·. lH'esidente, não resta hoje a menor duvida de 
que os nossos amigos de Macahubas e á frente delles 
o honesto jniz municipal tlo termo, é o Dr. Ame
rico Pinto Barreto, fizeram todos os esforços pos
síveis para conseguirem qne o capitão Porfirio de
sistisse de seus planos sinistros de atacar a villa, 
planos de que tiveram noticias. . 

Esta circumstancia deixei provada :í luz meri
diana; na sessão de 8 de Julho do anuo passado, 
quando tive de discutir os negociosde Macahubas, 
na assembléa legislativa da minha província. Re
produzirei, pois, quanto disse naquella occasião. 

O honradu Sr. senador Junqueira invocou a au
toridade do vigario Firmino Baptista Soares, pa
rocho _daquella freguezia, com·o homem digno de 
toda ã fé. Pois bem, é o proprio vigario .Firmino, 
quem dá documento iucontestavel de que tudo 
quanto era humanamente possivel fazer-se para 
impedir o absurdo que praticou o capitão Porfirio, 
foi baldado. 

Recebi na Bahia uma carta desse vigat·io em 
que ellc me assevera que o juiz municipal do termo, 
o Dr. Ernesto ~otelho de Andrade, romo o Dr. 
Amet·ic.a Pinto Barreto, deputado provincial, pro
curaram o referido vigario para que elle inter
viesse com Porfirio, allm de não commetter o atroz 
attentado de invadir a villa, e espingardear os seus 
habit:l!lte~. attentado de que elles ti\·er<lm noticia. 

O vigario empregou todos os esforços possh-eis 
para impedir a entrada de Porfirio, entretanto ella 
se realizou na H.oite de 23 de Man·o do anno pas-
sado. · 

Peço a attenção de V. Ex. e da casa para os topi
cos desta carta. que é de 26 de Maio, e que pass.a a 
ler (Lê): . 

« Ultimmuente, a 23 de ~rarço, que graJ.?:de ca-
• tastrophe ! A tivera eu prevenido, si não fosse um 
• dos ultimas a saber do grande peso de electrici

da(le que es~:::a descarregar sobre esta villa, e 
• si aindn, r-<>rventura, penso um m.amcnto que 
• aman 1a esgraça nav1a e se rea Izar, ou que as 
• c ousas chegariam a este ponto... » 

" Assim mesmo dei as providencias pre~isas 

« ferido, ou poderá referir o Dr. Americo, não só 
« muito antes, como se lesse no futuro, para pre-
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« venir, pois via a ID!l.rcha ruim que levavam as 

1 

Por qualquer lado que se encare semelham~ 
« c~usas, como depois de uma_ conferencia que questão, não ha nada que possa justificar o proce
" t1ve. com o -mesmo Dr. Amer1co e Dr. Ernesto, dimento do grande criminoso, cuja defel'a não se 
" pedmdo 5! este que recommendasse a seus amigos I desdouram de tomar dous illustres· senadores La
• modera~ao, em VIsta de uma carta sua t·eser- 1 hianos~ acompanhando sem escrupulo as paixões 
« vada, em que me recommendava V. este passo i e os odios desse grupo de conservadores do Correio 
« sempre que eu o considerasse de proveito. 

1 
da Bahia., grupo, que tanto mal tem feito á nossa 

• Conversamos, e como ambos me tivessem allir- infeliz província, e que, na phrasc do illustre 
« mado que se estava esperando o capitão Porfirio Sr. Cruz Machado, queria vender até o ultimo 
« acompanhado de gente sua naquelle dia (accentúo palmo daquella nobre terra. 
« bem as seguintes palavras) e ... me pedindo que Si não queriam as providencias tomadas pelo 
« lhe escrevesse (a Porfirio) a proposito, despachei Sr. Barão Homem de :Mello, não sei que outras pro
« logo uma ca1·ta terminante, e muito vigorosa na videncias se poderiam tomar em semelhantes cir
• expressão pam dissuadil-o de qualque1· p1·ojecto cumstancias. Escolha de um magistrado honesto, 
« que o pudesse comp1"o1netter~ mas infeliztnente não cujos precedentes muito o abonavam. a sua ida 
• consegui o meu fim e desejo. · . para Macahubas revestido do carg·o de éhefe de poli-

« Não pensei, meu bom amigo Sr. Dr. Zama, na cia, com as instrucções necessadas para a captura 
« grandeza do acontecimento; porque do contrario, e punição dos criminosos, acompanhado de uma 
• mesmo tarde, teria me dirigido ao Brejo, e em força composta da melhor gente que havia na ca-
• caminho, que os achasse, te1·ia voltado aquella pital, quér nos batalhões de linha, quér no de po
{( gente, a quem pot todos os m.eios havia de con- licin, sob o commando de um distincto official, o 
« vence1· que a tentativa era má e arriscada_, quaes- capitão Argollo : eis as providencias tomadas pelo 
« quer que fossem as ca·usas que os levassem á j)illa~ governo provincial com approvação do governo 
« e de qualquet· modo que pretendessem justi{ica1·-se." geral. A não serem_ est?S, não sei que os Srs. se-
(Sensacão prolongada. ) n?dore~ pudessem md1car quaesqu~r ~u_fra_s pro·-

• . - -- VldenCias. Resta agora que o poder JUdJCiarw pro-
Q_Sn. Pmsco PAUAISO .·-Basta' nao preGI:sa ler nuncie sobre os criminosos de Macahubas, porque 

mai:s nada. _ . _ . aquillo que dependia da a.dministração, foi feito 
o Sn. ZAl\IA :-Sr. pres1dente, e o proprw VI- e bem feito. · 

o-ario insuspeito para os senhores senadores, que Ha um ponto ainda no qual não posso deixar de 
~ssevera que os liberacs de Maca~úbas empregarap1 tocar, e é relativamente aos Lençóes, onde V. Ex., 
Lodos os meios para consegmr que Porfir10 nao Sr. presidente, foi morador. 
invadisse a villa, e que não obstante os passo~ dados Pelo que respeita a este ponto, os Srs. senadores 
pelo referido vigario, este attentado se prattcou na allep;am que nós, os homens liboraes dos Lençóes, 
tarde de 23 de Março. Pergunto eu, que respon- intimámos violentamente os nossos adYet·sarios para 
~~bilidade póde caber ao governo provmcial ou ao se retirarem de dentro do municipio, no espaço de 
partido liberal porqu~ um homem demittido do 2/j, horas. E' falsa, falsissima esta allegacão, V. Ex. 
caro-o de delegado de policia não se quizesse dar por o sabe. Nenhum dos chefes liberaes, nenhuma das 
de~ittido e á frente de um grupo numeroso de ca- autoridades constituídas por este partido, alli te:ve 
pangas quizesse apear a_s :~:u~or_idades lega~mente jamais semelha~te_p.rocedimento: V. E:x. conhece. as 
constituídas? Não constltmra Isto. um. cnme de pessoas que alll dtrigem o parttdo hbcral, e po.de 
sedição? Por certo, entretanto esse crnue desap- bem informar a esta camara que todos elles tem 
pareceu em consequencia de um despacho do pre- dado aos nossos adversarios as mais decididas ga
sidente da relação da província da Bahia I Eu es- rantias. Nós não podíamos prohibil· a.os nossos 
Limaria mais qu-e o Sr. Barão. de Cotegipe hontem adversarios o direito de locomoção; não podíamos 
não fallasse nesse despacho, pois que we pouparia o impedir que aquelles que, durante dez annos, se 
de!'.gosto de chamar para elle a attenção do Sr. mi- habituaram a viver das rendas municipaes, · rou
nistro da justiça para que S. Ex.. veja até onde a bando O'municipio por todas as fórmas, desde as es
paixão parLidaria' póde levar um ma~istrado da- ti:_adas at~ á praç:;t publ~ca, como V. Ex:. não i&"nora; 
quella idade e presidente de uma relaçao daquella nao podtamos nuped1r que, vendo-se pr1vados 
ordem. · · . desses recursos, procurassem longe d'alli outros 

Sr. presidente, todas ~s · provid~ncias que um meios de subsistencia. . 
o-overno honesto e morahsado · podta dar comrel~- Para eu demonstrar, de modo a não deixar duvi
'Ção aos negocias de .Macahúbas, _deu-as o ~r· Barao das no espírito de ninguem, que niio fizemos vio
Homem de Mello, fazendo segmr _par~ alh o chefe lencia nenhuma aos nossos adversarios daquella 
de policia, um dos caracteres mats d1gn~s que co- localidade, basta lembrar á camara que o chefe do 
nheço, acompanl}ado de uma forç~ respe1t_a:yel de partido conservador, o coronel Calmon, o homQm 
P.Olicia e linha, a frente da qual ~a o cap1taa Ar- sinistro, na phrase do 11natl_o Visconde de S. Lq_u
.;ollo que tinha sido um dos officmes da confiança renço,e o· sub-chefe lá estão residindo em suas casas; 
da ut'tima administração que o nomeou para dele- e não seria mos tão ineptos que mu!ilassemos os 
gado de Leúç~es. . :- . 

1 
membros, podendo mutilar a cabeça. 

Accresce amE-a uma constd~raçal?b• pala ad q.~1a Ul\IA voz:-Este é o verdadeiro documento da 
chamo a attençao da camara. S1 o~ 1 era~s- e10. a- d -
cahubas tivessem querido persegmr o capitão Por- nossa mo erat,:ao. _ . ~ _ 

· o-ente a ,camara com rehel'!de ue o O Sn. Z.uu:- om ue razao fazem, ors, os :srs. 
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Mas ~ta accusação nfío é o re::ultado da con
Yicçiio. em que elles estej:uu da re~hdadc dos factos; 
mm• o ·resultado do ucspeilo que sentem, pur varem 
a enorme diílerença ;:ntrc ·o procedimento do par
tido liberal de Lençóes em :1878, e o do partido 
conservador em :1868. V. Ex.. foi testemunha 
ocular do morticinio em plena rua em 3i de Agosto 
de :1868. V. Ex. viu commigõ cinco cadaYeres 
feitos pelos agentes desse partido, que se apresen
tarmn no outro dia de faxa de inspectores_. depois 
de haverem manchado as mãos no sangue dos 
no~sos correligionarios. V. Ex. lembra-se bem dos 
cidadãos presos mettidos a ferros durante mezes e 
mezes, das mulheres infmnadas, das familias in
sultadas pela mais desbragada canalha, dos pro
cessos escandalosos, em que homens da minha 
ordem foram envolvidos (A.poiados). 

com que nos mimoseava, a nós liberaes, era a de 
-inf3mes salteadores, o cpitheto que dava ao ga
binete actual Cr<l o de ladrão e passador de moed a 
falsa. Pois esse homem lá con.tínúa li' um lo;;a r 

• de immBdiata conílança, como fiscal do banco da 
Bahia. 

Saiha esta camara que o deputado que neste 
momento falia, foi por duas vezes perseguido e 
processado como criminoso de morte_; e entrt:tanto 
eu. incluído nestes processos, ex:ercta na capttal as 
fuúcç~ões de. deputado á assemhléa provincial. 

Saiba mais"a camara, que aqui mesmo se acham 
sentados collegas nossos que viram o monstruoso 
processo em que 300 réos estavam incluídos, e 
que na qu:.üidade ddunccionarios publicos naquella 
occasião, nem siquer quizeram descer a estudar 
semelhante monstruosidade. 

Devo lembrar ainda á camara que, depois da 
mais atroz perseguição, b partido conservador ~os 
Lençóes .acabou incendiando cinco povoações lU· 
teiras de liberaes. levando tudo a ferro e fcgo, 
saqueando as propdedades, p.ra.ticando toda a sorte 
de attentados. E o meu desespero chegou a pon~o 
que, depois de ter batido a todas as portas, dep01s 
de ter lançado mão de todos os meios de que um 
homem da minba ordem póde lançar mão em um 
paiz regularmente constitui~o, tive necessid~de ~e 
sub~ r as escadas de S . Chnstovão para ped1r mi
sericordia e piedade ao Imperador ·do Brazil ; e foi 
só depois deste ultimo passo que as cousas sere-
naram um pouco alli. _ 

Y . Ex .. Sr. presidente, pódé ainda dizer á ca
mara que· o partido conservador dos Len~óes é o 
p<1rtido que não quiz qualificar a V.- Ex. como 
votante da parochia, allegando. que V. Ex. não 
tinha renda legal para votar. (Hilm·idade geJ·al.) 

E; preciso que se saiba de todos esses abusos . 
E' preciso que a camara saiba que o partido con
sen·ador da Bahia le,·ou o seu capricho a ponto 
de que o homem que neste momento occupa a 
attenção da camara não pôde obter a papeleta de 
votante, requerida desde a Junta par.ochial atê á 
r~lacão do districto. Por ah1 póde o nobre minis
tro· da justiça avaliar o que é a rela~.ão da Bahia; 
~ aproveito esta occasião para lhe pedir que tome 
a-lguma providencia, de modo a dar-nos, não juizes 
partidarios e rancorosos, como temos. mas juizes 
que julguem co.nforme a justiça, o direit'o e a lei. 

Não venham os Srs. senadores da Bahia apoiar-se 
na opinião uo Correio da Bahia, ou de uma celebre 
gazeta que se intitula liberal, e que se chrisma 
com o nome de lltonitor.· Talvez muitos dos resul-
tados deploravcis que se observam na província 
sej~m devidos á linguagem desbragada do finado 
Cor1·eio da Bahia; e si em alguma cousa póde me
recer censura o governo, t! na generosidade cons
tante que tem tido com os eonservadores da Bahia. 
Devo lembrar :.10 ministerio que aquelle, que se 
aproveitnr desta generosidade, a mais doce palavra 

DeYiam ainda lembrar-se qu~ o que nós temos 
tido para com elles, nossos adversarios, é UIII.a con
-desc~ndencia excessiva. Deviam lembrar-se que o 
partido conseryador da Bahia iniciou o seu gov~rno., 
arrancando da dir-ectoria da instrucção publica o 
homem mais cómpetente que havia naquella pro~ 
vincia sobre semelhante assumpto. Um homem que 
no ex:ercicio de seu emprego só tinha por objecti v o 
a eleva{'ão da instruc~~ão 1mblica, na provincia, que 
era . a probidade personificada , e que os seus 
maiores esforços eram para que a repartição a seu 
cargo, bem como o professorado, como a mulher de 
Cesar, nem ao menos podasse ser suspeitada; esse 
homem, que se chamava João José Barboza ·de -üli
veira, foi immediatamente despedido, creio até que 
nos dias gloriosos da vice-presidencia do Sr. Fi
gueiredo Rocha. 

Vou terminar, Sr. presidente, mas não posso 
faz~l-o sem recordar quo foi" o partido conser
vador da Bahia que dispensou da administração 
do passeio publico um homem da ordem do Sr. 
conselheiro Souto, nota-vel pelo zelo e solicitude 
com que dirigia aquelle serviço : · • 

Foi o partido conservador que violentamente 
suspendeu e dentro em pouco demittiu um func
cionario publico da ordem do Sr. coronel Spinola, 
do cargo de inspector geral dos terrenos dia.man- , 
tinos. · 

Pois hem~ As scenas de sangué, de violencias, 
dé demissões de que fomos victimas, nós respon
demos com constante generosidade. O governo 
imperial ainda conserva no logar de commandante 
superior dos Lençóes o coronel Calmon. 

E depois de túdo isto, sorprendo-me, admiro 
qu~ os Srs. senadores tenham a corag~m de ir pa!a. 
a tribuna do senado fazer allegaçoes que n,ao 
assentam em um só facto verdadeiro ... ~Ias porque· 
me admirar, e sorprender-me, si já vi o Sr. con
::elheiro Junqueira assignar, e expedir para esta 
côrte um telegramma asseverando ({Ue na eleição· 
de . Agosto o presidente da província fazia mover 
a "força publica, que na capital da Bahia davam-se 
scenas da maior violcncia, que as mesas eleitoraes 
voavam pelos ares, .etc. etc. etc·.'! I· 

Os illustres senadorQs vieram crear nesta côrtc 
uma falsa opinião sobre os negocios políticos da 
Bahia. Perderam o seu tempo, asseguro-lhes eu. · 

Vendo que V. Ex. me previne ·de que a hora 
est~i. esgotada, termino fazendo uma declaração : 
SS. EEx. não hão de conseguir o resultado, que 
desejam. Todas as vezes que se levantarem no se
nado para tratarem dos negocios de minha pro
-rincia e principalmente do 5. o districto, acompa
nhai-os-hei pari pas_su desta tri_buna, e. veremos 
então quem ha de trmmphar ,-s1 a mentua -emb!!
çada no fardão do senador, ou a verdade n(_)sJablOs 
de um ollscuro, deputado. (llfuito bem, mutto bent.) 
(O orador é comprimentado po1· ~uitos S1·s. depu-
tados. ) ·· 

O Sn. PRisco P.AR.A.Izo :-0 Sr. senador Saraiva 
explico11 perfeitamente. 
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0 
:;J,~~~tcal)oiado? posto em discussão e approvado 1· ·o ~eu diploma acha-se em poder da commissã:o 

<=>- · c copta da acta d~ apuração, igual á que aqui (11ws: 
REQUERBIEl\70. tmndo~. tenho Impres~a ; não sei que f;tlta de 

. R~queiro que, pelo ministerio dl'ls negocios da fon~lahdade externa haJa ~1elle. 
JUStu:a,sc peça ao go\•erno COpia das C0111D1UUiCaf~ÕCS rr S~ CU por V~nJ:ura qUlZCSSe ~ntrar na investi
ao mesmo feitas }Jclo presidente da Bahia. Bárão "aç~o das condtçu~s externas e. ~.nte12~as de ~iplo
Ho~em de .Mello, sobre as occurrenci:~s de Chique- ~~al, t~lvez . pude:s~e com mats raz:w. exa!!lmar o 
Ch1quo, Macahulms, e Lepçóes.-S. R.-9 de Janeiro 1P .ofin,la q

1 
ue _trouxe ? _nob•·e deputado, nao para 

de :1.879.- Ceza1· Zama.. v~rt h:a~- he .. s c~ndtçue~ externas, porque creio 
"''E ·t d t d d . . que ne:sta parte e elle tao re..,.ulat· como o meu 
in.ei;aa~a~tii~? o~d~~t~~~Ya eps~~~-~~ fara a pri- ~nals as tsuas.~con;dições ~:nten~!• a:; que lhe são 

' m 1~ren e_s, ~:sto. e, ?. mu~tfestaçao do voto popular, 
2:a PARTE DA ORDEl\I DO DU. ;i~~;~~~ao ou Sigmflcaçao da representa~~ão da pro-

ELEIÇÃO DE PER:\'.UiDUCO.' o_ Sn. SEGISMU:\'DO : -Não tenho medo da compu-

_ Contil~üa a ~iscussão do parl'cer da t." commJs- raçao · · 
sao de mquerrto sollrc a eleição de Pernambuco O Sn · BuARQüE DE l\L-'..CEDO : - Apoiado .. 
com as emendas já apoiadas~ . ' O Sn. NAscnmNTO PoRTELLA: -De certo não te-

nho esta pretenção; o nobre deputndo muito re-
0 Sr. ~a~eimento Portella:- Sr. presi- g:nlarmente está reconhecido deputado pela. provia-

dente, no JUlgamento das eleições da província c1a de Goyaz... · 
de Pernambuco só falta_ya que emittisse juizo o 0 chefe de policia dessa província 1 s. Ex., occupan- . SR. SEGis~mxno: -Sempre fez a insinuarão. 
do a tribuna na sessão de hontem fez observa- O Sa .. N.ASCI:\lENTO PoRTELLA: -Qualquer que ~ej<' 
~ões á que devo resposta. ' o· modo por c1ue Slla eleição tenha tido lorrar a mi-

Até agora, senhores, ninguem havia contestado nha posição me obriga a abster-me de aprécial-a. 
a possibilidade de ser eu admittido neste recinto O SR. Lmz FrLIPPE-: - Então porque falia nisto? 
para sustentar as eleições em virtude das quaes mê 
foi conferido um diploma; ao nobre deputado es- O SR. NASCIMENTO PoRTELLA:- F<tlio nisto por
tava reservada a missão de pôr em duvida este di- q'!le S. Ex:. referiu-se ás condições externas do meu 
rei to, de contestai-o e-de alguma fórma censurar dtplo!ll~a; e si a S. Ex. era licito, nlleg·ando falta de 
a mesa e a estn augusta camara, por haver reco- condrçoes .extenlf.tS do meu diploma, pretender que 
nhecido .a pre':"o~ativa· que me dá 0 regimento de neste recmto nav pudesst~ eu ser admittido com 
~er .aqlll adnutt1do pa~a exercer a alta funcção de maiNia de razão ser-me-hia permittido, si nãÓ fosse 
JUSttflcar aquellas eletções, e sustentar o meu di- ? motivo ·allep;.ado, entrar no exmne das condições 
reito. ;Era de esperar certamente que não outro, mternas do drploma que autorizou a entrada do 
mas somente o nobre deputado, tivesse essa pre- nobre deputado· 
tenção; e digo certamente, porque deveria ser . _O Sn. LUiz FrLIPPE : -Mas si V. Ex. declara que 
S. Ex. o mais interessado em que minha voz não nao quer entrar nesta npreciação... . · 
se fizesse aqui ouvir. o SR. NASCil\IENTO PORTELJ.A: -Eis ahi o motivo 

O SR. SEGIS~lUNDO :- Applaudi o proceder da por que fiz a referencia. E nenhuma razão poderia 
camara, comquanto me parecesse contrario á dis- ~u encontrai: _para a justificação destas condições 
}Josição regimental. mternas, senao que o nobre deputado foi ehefe 

O Sn. NASCI:\1E:\"TO PonTELr.A: -Faço proposito de policia da província de Pernambuco durante o 
na presente discussão de não me deixa~ desviar tempo do processo eleitoral. 
pelos apartes com que me honrarem; não estando O Sn. SEGISlruxoo :-É uni~ d<~s condkões inter-
llabituado a interromper os oradores com quem nas do meu diploma! · -
discuto, dei disto prova na sessão. de hontem, abs· 
tendo-me de dar apartes: e sendo hoje a ultima vez O Sn. NAscmE~To Ponn:tLA:- Da mosma fórma 
<rue me cabe discutir 0 parecer, e'pero que aquelles que o diploma, expedido pela camara municipal de 
que me ouvem não me interrop.lperão, e terão para Amazona~ ao presidente de Pernnmbuco ... 
comigo, especialmente aquelles que discutiram na . Uli Sn. DEPUTADO:- O diploma do Sr. p1·esidente 
sessão passada; o mesmo procedimento que para de Pernambuco não foi dado por um::t camara sus-
coril SS. EEx. guardei. ·· pensa. 

Dizia, Sr. presidente, que certamente era isto O Sn. BuAnQUE DE MACEDO : -E muito menos o 
de esper_ar, porque conheço, e é publico o muito do chefe de policia. 
que desejaram prohibir-me o ingresso neste re- o SR. Luiz FILIPPE :-Prescindamos destas ques-
cinto aquelles que tanto concorreram para que t- - · 
este diploma não me fosse conferido. Com que oes quesao quasi pessoaes. -
fundamento, p.orém, é arguida de irregular a mi- O Sn. SEGISMUNDO:- E' preciso ir levantando 
nha presen~ aqul'l Não apresentei-me com 0 protestos. O meu diploma é a expressão da vontade 
diploma. que me foi_ conferido'! Não foi elle da provincia; si ba duvidas de mtervenção o.tlicial 
admittido pela mesa, em face da disposição do re- .nelle, provoco a quem quer que seja a que o declare. 
gimento '!Disse, porém, S. Ex. que a este diploma O -Sn. NAsciMEl\"T.o PORTELLA:- Não pretendia 
faltavam condit:ões externas, necessarias -para que entrar na questão da expedição do meu diploma ; 
se reputasse capaz de dar logar á. minha admissão mas o aparte do nobre deputado obriga-me a apre
neste recinto. Eu, Sr. presidente, não sei a que ciar o modQ por que me foi elle confe.rido. 
condições externas quer referir-se o nobre de- Effectivamente, Sr. presidente, foi-me elle eon-
putado. :.ferido pela maioria da camara municipal da. capi-
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tal de minl1a p~ovincia, sus.l?~nsa por acto c!a pre
sidencia, cxpedrd? ~a oecasi~o da apuraç~o1 por 
não ter essa maiOrJa cumprido uma decxsao 4a 
presi~encia rel~tiv:a <~ ~purae~o. Est~ JlC_to d!l presl
dencw da p1·ovmc.a c mexphcavel, e IDJUStificavel. 

O Sn. Jost ~h:RIANNO: -Perfeitamente ·expli
cavel ; queriam fazer vencer elei~ões clandestinas, 
sr~crificando os suffragios de eleitores constituídos. 

O Sn. NAscmENTO PonT.ELU. :-Já disse uma vez, 
e os nobres deputados devem têl-u bem presente, 
que são muitos, dispoem de grandes recursos in
tellectuaes, não lhes falta occasião para me res
ponderem ; mas ao menos uo dia de hoje, em 
que pela ultima vez fallo sobre as eleições da pro
vincin de Pernambuco, deixem-me a-liberdade de 
tribuna. 

O Sn. JosÉ ?!IARIAxxo :-0 nobre orador não 
responda aos apartes ; prosiga . 

0 SR. NASCHIENTO PORTEq,A:-Couheço bem que 
me é- licito deixar de responder aos apartes ; mas, 
elles muitas yezes podem perturbar. 

O Sn. Luiz FlLIPPE :-Podem perturbar u outros, 
rrrro a V. Ex. 

O SR. NAsci!IIE:.'\TO PORTELLA :-A mim, como a 
outros, em condirões como esta,_ podem igualmente 
perturbar. · · 

0 SR. PRESIDEXTE :-Attcnção. 
O SR. NAscntENTO PonTELLA:-0 acto da suspen

são da camara municipal, por arbitraria que foi, 
por illegal como se manifesta, por inopportuno que 
appareceu ... 

O Sn . JosÉ ~I..uu.uixo:- Não_ apoiado; não-11avia 
melhor opportunidade. 

O SR. NAsci~IE!'OTO PonrELLA: - ... não podia 
deixar de produzir, como produziu, impressão desa
gradavel no animo da população da capital du mi
~ha província. 

O.Sn . JosÉ )lAnrANNO: -No animo do partido 
conservador. 

0 Sn. NASCIME!'OTO PORTELLA.: -Este acto, Se· 
nllores ... 

O SR~ JosÉ MARIAXNO : -Estava nas attribuições 
da presidencia da proviMia. 

O SR. SEGISMIJNDO :-A questão é sobre a le~iti
midade, a competeucia com que elle foi expedido ; 
e~ta é a mais liquida ·possivel. 

0 SR. NASCIMEXTO PORTELLA:-.. -. deve ser bem 
explicado a esta augusta camara. 

Era no dia -i de Novembro . A camara municipal 
j:i havia apurado 2~ collegios, r,estavam apenas :1.2 ; 
sendo o ultimo daquelles o collegio conservador 
de Goyanna, a minoria protestou contta a decisão 
da maioria, recorreu para o presidente da pro
víncia e este, dando prov imento ao r ecurso, orde
:r:.ou á camara que em vez do conservador apurasse 
o collegio liberal de Goyanna. A maioria da camara 
muni~ipal respondeu que não era possivel cumprir 
esta ordem ; meia hora depois era suspensa, na 
occasião em que ao terminar seus trabalhos ia la
vra.r a respectiva acta; protestou contra o .acto 
da presidencia por illegal e exhorbitante de suas 
attribuições, com a declara(',ão de que procederia 
na conformidade da lei. · 

O Sn. JosÉ ~IARIA.,:\o dá um {lllarte . 

O Sn. NAsCIMEl\"TO PonTELLA :-Deu com ist@ a 
maioria da eamara prova de que era digna da es
tima e consideração public.'\ ; deu prova de que 
zelava as attribuições que a lei lhe conferia. No 
dia seguinte: na conformidade do seu protesto, elln 
pr.os«:_guiu na execução de sua nobre, alta e populm· -
nussao. 

O acto da suspensão foi noticiado ao Crztzeiro, 
jornal desta capital, que em seu numero do dia 5 
publicou os seguintes telegrammas: 

• Pernambuco, 6: de Novembro, its 5 horas e 
• 50 minutos da tarde. · 

• A camara municipal tem estado reunida desde 
• 1ueio-dia afim de proeeder á apuração dos votos 
• para deputado. A sessão tem sido agitada. A 
• maioria dos vere:~dores votaram pela apuraçiio da 
• eleição conservadora de Goyanna; a. minorialibe
c ral protestou e · recorreu ao presidente da pro-
• vincia, que ordenou se apurasse a eleição liberal. 
c A maioria recuzou dizendo que a apuracão. 
• sendo feita segundo ella, são deputados 'OS Srs : 
• Nascimento Portella e Corrêa de Araujo, ficando 
c excluídos os liberaes Nabuco e Tavares. Dizem 
• que os vereadores serão suspensos . A opiúião 

--~ publica manifesta-se favoravel ao procedimento 
« delles. . 

c Até agora nada está decidido. A sessão con-
• tinúa. • 

c Pernambuco, 6: de Novembro ás 7 horas e 5 
« minutos da noite. 

• O presidente da província suspendeu cinco ve
readores da camara municipal, que se retiraram 
protestando contra o a c to de S. Ex. • 

(Apartes dos Srs. José Marianno e Luiz Filippe.) 

Senhores, qual a impressão que esses t elegram
mas produziram no dia 5, quando publicados nesta 
capital, bem se manifesta do artigo ou explica
ção que appareceu no mesmo jornal no dia seguinte; 

Pareceu de certo anomalo e mesmo estranhavel 
que a presidencia da província suspendesse a ca
mara municipal no acto da apuração, por não ter 
a camara obedecido á uma portaria sua, ordenando 
que em vez de um, apurasse outro collegio. · 
P~omptamente, senhores, _no jorna.l-0 Cruzeiro 

do d1a -6~ appareceu a segumte publicação : (U) 
c A proposito do telegramma do necifc, publi

cado hoje em sua folha, devo fazer-lhe as seguintes 
considerações : 

• A camar<1 municipal do Recife consultou ha 
quasi um mez, ao presidente da província. si' po
deriam tomnr parte na apuração os vereadores que. 
nas ultimas eleições geraes c provincial, foram 
votados p:m1 deput:tdos; e o presidente decidiu que 
o_ pod~riam aquelles, cuja eleição estivesse fóra de 
questao, qualquer que fosse o modo de apurar os 
votos. E esta decisão foi aqui publicada nos jor
naes. 
· • Na sessão de_ hontem para a apuração, porém, 
aquelles vereadores, que consultaram, foram os 
mesmos ~ desobede'!er á decisão presidencial, e fo
ram por 1sto suspensos. 

c A suspensão foi, portanto, motivada por facto 
anterior a qualquer-apuração de votos. . (Apartes) 

Tão desagradavel fôra a impressão aqui produ
zida pelo.acto presidencial, tão inexplicavel pare
ceu elle a pessoa fidedigna, que na phrase do Cru
z~ir9,_ escreveu estas linhas, que apressou-se em 
v1r a 1mprensa ..• 
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O Sn. JosÉ l\1.\mA::s-No:-Em Pernambuco é muito 
conhecida essa pessoa que mandou o telegramma. 

O Sn. NAscniE!\"TO PORTELLA:-... contestando o 
telegramma e attribuindo ao acto presidencial fun
damento differentc. daquelle que realmente tinha 
tido. 

Era essa pessoa fidedigna que vinha em auxilio 
da presidencia da provincia, procurando modificar 
a impressão causada pelo acto presidencial, contes
tando que fosse elle devido á desobediencia da 
camara municipal á ordem de apurar um collegio 
em vez de outr-o, e dando-lhe por fundamento des
obediencia á decisão sobre competencia ou não 
competencia de alguns vereadores para tomarem 
parte na apuração. 

Não, senhores, o que determinou a suspensão da 
maioria da camara não foi ter ella deixado de res
peitar a decisão dada pela presidencia da província 
a respeito da competencia ou incompetencia. de al
guns dos seus membros para tomarem-parte na apu
ração ; mas sim e sómenLe não haver a camara 
ruunicipal no acto da apuração descido da sua po
sição e nem se deixado abater e humilhar para 
aceitar a imposição presidencial; foi porque a ca
mara municipal soube respeitar a lei, soube man-
tel-a. · 

0 Sn~ JOSÉ MARIANNO:·- Não apoiado; era a ul
tima carta que jogavam os avassaladores da pro
víncia. 
· (Ha outros apartes.) 
·o Sn. PRESIDENTE:- Peço aos nobres deputados 

que não interrompam o orador. , 
O.Sn. NASCIIIIE!\"TO PORTELLA:- V. Ex. Vê que 

desta fórma eu não posso occupar a tribuna. 
O Sn. JosÉ MARIAJ.~No:-Estou auxiliando o nobre 

orador. · 
O SR. NAscnmNTO PoRTELLA:- E' um auxilio 

que cu dispenso. 
· O Sn. JosÉ MARIANNO :-Mas eu tenho um gosto 

especial em fazer favores contra vontade. 
O SR. NAscn.mNTO PoRTELLA :-E' lamentavel que 

o nobre deputado tenha. esse gosto. 
(Ha apartes.) 
O ..SR. PRESIDENTE :-Attenção! A discussão não 

póde proseguir por dialogos. 
O SR. NASCIIIU:r.."To' PonTELLA :-Senhores, antes 

que entre no exanie e apreciação do acto presiden
cial, culll})re-me referir as circumstancias que o 
antecederam. 

Tinham com effeito havido duas decisões da pre
sidencia da província:~ respeito da competencia dos 
membros da camarn municipal parn tomarem parte 
na apuração das eleições. 

Design_!lda para o dia 14: d~ Outubro,_ não pô~e 
a apuraçao ter Jogar nesse dm e nem atnda no dta 
28 do mesmo mez por fnlta de actas de alguns col
legios, sendo á final feitn no dia ~de Novembro . . 
Antes desse dia a presidencia da província expediu 
as seguintes portarias : a primeira de :1.2 de Outu
bro de !878 declarando (lê) : 
. • :1.. o Que, disJ>ondo o art. 38 da lei citada que 

• nenhum vereador poderá votar em negocio de 
• seu particular interesse, é clar_9 que ficap1 impe-
• didos de tomar parte na apuraçao aquelles verea-
• dores. cuja eleição depen~er da escolha de umas 
• e não· de outras a c tas de collerrios, em. que tenha 
• havido duplicatas ; deixando de existir tal imJ)e-

• dimento- para os que, quaesquer que sejam ai" 
• actas escolhidas, não tenham de perder o seu 

Jogar entre os eleitos, visto como a respeito destes 
não se verifica o interesse particular de que falia 
o art. 38 da lei e que constitue motivo de !mpe-

• dimento. · 
• Estn doutrina não é contraria á do aviso 

n. 1.23 àe 22 de Março de !867, o qu;:~l presuppoz a 
hypothese de influir a escolha das actas sobre a 
sorte dos candidatos. 

• 2. o Que a disposição do citado art. 38 é appli
cavei aos candidatos a ambas as assembléas, nos 
termos acima expostos. 

• 3. o Que,existindo vereadores impedidos,.Por de
pender a sua eleição da escolha das actas em du
plicata, devem ser chamados, para os substituir, 
os supplentes immedintos em votos, segundo de
termina o sobi-edito aviso, não podendo elles em 
tal caso assistirá discussão em seus respectivos 
nsseqtos, uma vez que se acham impedidos e 
substituídos.- Adolpho de Ba1·ros . • 

E a se~unda de 25 de Outubro nos seguintes 
termos: (lê) 

• Secção ~-.. Palacio da presidencia de Pernam
buco em 25 de Outubro de :1.878.-Cousulta a 
ça.mara municipal do Recife em officio de 23 do 
corrente, hontem recebido; .si, tendo o vereador 
de dar previamente seu parecer e voto sobre uma 
eleição, fica prevenido e dado seu juizo sobre a 
eleição cuja apuração se lhe segue, ou em outros 
termos, si o candidato á deputáção provincial, 
pó de apurar as ac~as da eleiçãu geral e vice-versa. 

« Cabe-me declarar em resposta, que em regra 
deve-se considerar individualmente desinteressado 
na apuração dos -votos para deputado á uma assem
bléa o vereador eleito depntado á outra. Circum
stancias podem, todavia, occorrer que o constituam 
no impedimento de intervir nessa apuração. 

• Assim, si ambas as eleições, geral e provin
cial, effectuaram-se successivamente nõs mesmos 
Jogares e com as mesmas mesas, ou com mesas 
compostas das mesmas pessoas, é visto que os 
defeitos que possam ser attribuidos á esta, caberão 
igualmente áquella; e neste caso, o vereador 
intervindo com o seu voto na escolha das actas da 
eleição em que é interessado, influe incontes lavei
mente de modo indirecto, mas decisivo na apuração 
da em que tem interesse particulnr. 

• Em tal hypothesc, não púde tomar pnrte em 
nenhuma apuração o vereador particula1·mcnte 
interessndo em qualquer dellas; pois que, sendo 
ideniicos os motivos pelos quaes podem ser rejei
tndas certas ~ctas de ambas ~s el~içõcs, o julga
mento a respeito das de uma, Importa necessaria
mente o das de outra. 

• Deve, portanto, a camara municipal do Recife 
considerar impedido nos termos da decisão da pre- , 
sidencia de :1.2 do corrente, J?ara intervir em ambas 
as apurações, o vereador CUJa permnnencia no nu
mero dos eleitos para a assembléa geral ou pro
vincial fôr dependente da escolha das actas de 
collegios em que tenha havido duplicata de elei
ções.-Adolpho de Barros. • 

Essas decisões, Sr. presidente, não tinham outro 
fim senão arredar da· camara municipal um de seus 
vereadores, por ter sido eleito deputado pro.vincial, 
deixand~ ao mesmo tempo que nella pudessem 
continuar dous igualmente eleitos. 

Apezar· disto a camara municipal, comprehen
dendo qual era o pensamento ou intuito da admi-
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ni::trar•ão, não duvidou, embora bons motivos hou
vesse 'para n3o c.ump~il-a, aceitar· e cxe~utar essa 
decisão: e na confornudade della o allud!do. verea
dor teve de: deixar o seu log:~r c ser substttmdo por 
um snppleute de opinião ad \'ersa á da m..tioria da 
cmnara. 

O Sn. NASCIME~To Pon-rELL.~ : - Não affirmo ; 
mas vou vêr (lê). 

Assim constituída, no dia fJ, de Novembro já 
tinha :~purado 23 eolle:;ios, e acabava de apur:n· o 
collerr1o eonsen·auor de Goyanna, quando a mino
ria vencidn na prefercncia que dava 30 colleg·io 
liJJêral recorreu da decisão da camara para o 
presidénte da província, protestou e retirou-se do 
Jecinto. 

o s~. Jo::;t :MARUN~O: -Para e:;crever o pro-
185tO. 

O SR. NAscnm::-'To PoRTELLA :- Horns depois ... 
O SR. JoSÉ MARIANNO :-Voltou depois parà fun-

(lamental-o. · 
O Sn. NAscnlENTO PoRTELLA :..:.... .... voltou a mi

noria, tornou a occupar os seus Jogares sem reti-
rar o protesto. - . - · 

O Sn. losÉ ~L\RIANNO :-O que contrariou muito 
305 conservadores. 

O Sn. NASCIMEl\'TO PoRTELLA:-.. . . e aguardou 
a decisão da presidencia, a qual não se fez es-
perar... - -

o SR. JosÉ liARIANXO :-Porque era caso ur,
gente. 

O Sn. NAscmENTO PanTELLA:-... alii chegou ás 
(1: horas e meia da tarde; a camara res,_ondeu que 
não podia cumpril-a; c quando se estava escre
vendo a acta ... 

o SR. JosÉ },1.\IUANNO (com {ol·ça):- Não apoiado. 
Peço licença ao nobre deputado para contest~r. 

0 SR. PRESIDENTE:-Attenção! 
O Sn: JosÉ :M.mu.,xo:- Faço [lpello aos senti

mentos de justic:a e dignidade do nobre candidato, 
para que não assevere per:mte esta camara que se 
estava escrevendo a acta. 

O Sn. NAscn.iENTO PORTELLA : - Oh ! senhores ! 
Póde ser que eu esteja enganado ... 

à Sn~ JosÉ M.miANNO :-Niio se trata aqui de 
uma questão política; faço apello á honra e ao ca
racter do nobre candidato. Não se estava escre
vendo a acta. 

O SR. NAscDIENTO PonTELÚ :-Póde ser que haja 
enrrano de minha parte; não insisto; quero ap~nas 
diz"er que a camara tinha resolvido ... 

O Sn. JosÉ !.hn~xo: -Masainda estava-se em 
.apurações. · 

O Sri. NAsCI!IlE:..-ro PonTELLA : - . . . que a. acta 
fosse eseripta no dia seguinte. 

O SR. JosÉ li.utrAxxo :~Não apoiado. Vejo que o 
.nobre candidato está equivocndo ; e como sei que 
não faz isto de proposito, porque . o considero um 

- homem de verdade (apo"iados), faço-lhe esta obser
vação. · 

(Ha outt·os a.partes.) 

c E tendo já apurado authenticas de vinte e tres 
" collegios, passou á do collegiode Goyanna, que fez 
• duplicata. Suscitou-se discussão sobre qual dellas 

devia ser preferida; e resolvendo a c&mara por 
• maioria de votos contra os dos Srs. vereadores 
c Dr. Josú Marianno Carneiro da Cunha~ Paulo 
• José de Oliveira. capitão Silva do Brazil e 
• Manoel Antonio Viegas Junior, que devia ser 
• preferida a eleição procedJda na casa da camara 
• mumeipal pelos trinta . e cinco eleitores da 
c freguezia de Nossa Senhora do Rosario, consti
• tuidos em collegio eleitoral, por lhe parecer mais 
« legal, passou a apurar a do collegio do Itambé. 
• Igual discussão houve sobre a eleição deste 
c collegio. Nessa occasião, pedindo a palavra o 
c Sr. Dr. José Marianno, e fazendo largas conside-
• rações sobre a eleição de Goyanna, mostrando que 
• não devia ser preferida a que fora feita na casa 
• da camara por trinta e cinco eleitores da freguezia 
• de Nossa Senllora do Rosario, à que foi procedida 
• na séde do collegio, constitui do com tres fre~ue·· 
• zias, propoz á camara n reconsideração do seu 
• acto, e depois de animad;J. discussão, resolveu a 
" camara sustentai-o. A' vista do que declarou o 

Sr. Dr. José Mariano o, que recorria da resolução 
" da ·camara para o Exm. Sr. presidente da pro-
• vincia, e lavraria o seu protesto; e effectiva-
• mente, escrevendo o officio do 1·ecurso, declarou 
c depois disto que com seus companheiros .se 
c retirava, pois não queriam. mais tomar parte na 
c apuração; deixando seus assentos, le-vantaram-se 
c o mesmo _Sr. Dr. José Marianno, Paulo de Oliveira, 
• capitão Silva do Brazil e Manoel Antonio Viegas, 
• ·levando comsigo as . notas da apur.:tção, . que 
c tomavam, como escrutadores. A' vista do que 
• ordenou o Sr. presidente que de novo se come-
• çasse ~ apuração; e dando-se principio a ella, 
c voltou o Sr. Dr. José :Marianno com seus compa-
• nheiros, . trazendo o seu 2n·ote3to escripto, e 

pedindo a palavra para o sustentar, o fazia,quando 
c foi eutreo-ue á camara,-· e foi lida em sessão a 
c resposta de S. Ex. em solução ao recurso inter
c posto da decl'§iio da camara, . a qual solução foi 

no sentido de dever a camara preferir, em vista 
« da lei, a eleição feita no collcgio constituído com . 
c tres freguczias. Lido o omcio de S. Ex., o Sr. 
c Dr. José Marinnno requereu que com urgencia 
c se respondesse o officio de S. Ex ., o que foi ap
« provado, ordenando a camara ao secretario, que 
c tlzesse a resposta, . dizendo que a camnra costuma 
« acatar as ordens superiores, mas que sentia 
c levar ao conhecimento de S. Ex. não poder ella 
c aceitar~ e cumprir a ordem de S. Ex., visto como 
c já haYia resolvido sobre o facto, que faz objecto 
c do recurso. Meia ll.ora depois da resposta da 
c camara a S. Ex., receJjeu ella um officio a com
c panhado da portaria de S. Ex., o Exm. Sr; presi
« dente da província, em que deliberou suspender 
c e mandar responsabilisar, como desobedientes os 
• Srs. vereadores Manoel Joaquim do Rego e Albu-

O Sn. NASciMEl''TO PoRTELLA: -Como o nobre 
.deputado insiste, oo não tenho senão que lêr o que 
eonsta da acta, que constitue o diploma dos-nobres 

-~ . deputados. 

• querque, major Belarmino do Rego Barros, José 
c Cesal"io de Mello, Francisco Martins Raposo e 
c João da Cunha Soares Guimarães. Depois da 
a: leitura da portaria, declarou o Sr. presidente da 
c camnra que protestava com seus companheiros 
.. contra o acto de s. ex., por ser illegal, exorbi

-·· o sn·. lOSÉ !tlARIA~'NO : - Póde 
Já. 

lêr; não está isso c tante de suas attribuições, cujo protesto com o 
c do Sr. Dr. José :Marianno e o do cidadão ~lanoel 
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• ·Joaquim Ferreira Esteves, que foi lido no prin- O Stt. PnESJDE~"TE-Attenção! 
" cipio da sessão a re5:peiio ·do collegio do Recife, o Sn. NAscmENTo llORTELLA :-Eis 0 historico 
• e todas as communicações officit.~es cntl·e a camara da npuração do dia 41. hi:>torko constante da prop;ria 
• e s: Ex., havidas no correr desta sessão, serão t · d" 1 d 
• tr_inscri[Has na acta da contin.uaP.ão da npurac.,ão, nc a que constl_tue 0 tp ~nna os nobres depuro·dos, 

• meus adversanos, nada 1m portando que a portaria 
• vtsto como, estando a hora mUlta adiantada (eram da suspensão houvesse chegado antes ·ou na occa-
• 61./2 da tarde), foi ·levantada a sessão· • 

1 

sião ·em que se ia escrever ou estuva. escrevendo 
O Sn. JosÉ MARIAN~o :- Bem ; agora 'pe~o lie.enç.a a acta, pois não disse e nem podia dizer que a 

a9 nobre candidato para uma ponderatão: poderia apura~1io ficára concluída nesse dia. 
ler os documentos a que se refere essa acta, e I Seja-me permittido apreciar alguns dos factos 
poderia lêr o principio da neta seguinte, em que · constantes desse historico. 
se mostra o pé em qui! tinha ficado a apuracão, Senhores, si eu consulto a legislacão ntio vejo 
para mostrar que esta não estava terminada. · que haja recurso da delibcracão das cãm:1ras nm-

0 Sn. NAScnm:-.-ro PoRTELLA:- Desde que 0 uicipaes, em a.cto de apurácão de voto!', para as 
nobre deputado tem -dito que sou amante da ver- presidencias de províncias. · · 
da de_ . . Nem a legislação nnterior á ultima reforma elei-

tO_!'al, nem esta, contém ~isposil~ão que o autorize : 
O SR. JosÉ MARIANNO :-Sim, senhor, muito ver- nao concederam, nem a qualquer cidadão, nem 

dadeiro. . á qual<1uer camarista, o direito de recorrer das 
O Su. NAsCDIEi\"TO PonrELLA:- ... e que sou inca- decisões das camaras municipaes em acto de 

paz de vir ·articular um facto que não seja ver- apuração para :~s presidencias de provincias, nem 
dadeiro... - tão pouco conferiram á administração da provincb 

o sn. JosÉ MAniANNO:-De má fê não fa.z. a attrilmiçiío ~de conh~cer destes recursos c de in
tervir no acto da apuração. Ao contrario a ullima 

O SR: SEGISMUNDO: -É incapaz de fazel-o de reforma tirou à administração toda interveneão no 
má fé. . processo eleitoraL . _ . · • 

o SR. JosÉ 1\!AnU.NNO :-1\las, em algumas occa- . Não ha.via, pois, fundamento para a minoria re-
siões, é capaz de fazel-o obsecado pelo -espirito correr para a presidencia da proviucia da decisão 

fd · a1 d · proferida pela maioria da •amara municipal do 
par 1 ariO, como qu quer um e nos. - Recife. Fosse boa ou má essa decisão, accorde ou 

O Sn. NAsCI?.rENTO PoRTELLA:- Então niio sou ·o não com as prescripções da lei, não cumpria á roi-
homem da verdade. no ria senão respeital-a ; poder superior- á camara 

O SR. JosÉ 1\IARI.L,No :-E' e póde fazer isse domi- municipal apuradora. sómentc havia esta augusta 
nado por um sentimento estranho, mas de muito camara, no que respeita á apuração dos votos para 
boa f~. .. . . deputados geraes, ou a assembléa provincial, na 

o Sn. NAScil\IEl\"TO PoRTELLA :-Ah 1 bem. Desde parte- concernente á apura~ão dos votos de seus 
que 0 nobredeputado faz a meurespeitoessejuiio, membros. Ao presidente da província não deu a 
e os meus adye. rsarios não podem dizer o contrario... lei competencia para intervir na apuração, nem 

attribuição para decidir de.recursos. 
O Sn. CosT_A RmEmo :-Fazemos-lhe jl,lstiça. Não quero fatigar a augusta camara dos senhores 
O S N S I .... 0· PoRTELL • l deputados, lendo o recurso ; consta elle dos dip"lo-n._ACDE:S· · .... :-... eu1ensoque d d d b 

quanto á referenda que .fiz de se achar escrevendo mas os nobres eputa os, e em assim o protesto 
a acta, não pouerão ter juizo contrario ao que que contra a decisão da_ maioria fez a minoria da 
manifestam. . camara. Lerei apenas o officio pelo qual a presi-

dencia da província interv:eiu indebitamente :(não 
O Sn. JosÉ :~V..ni.·\2i"No:- Nenhum de nós nega apoiados), na apuração. (Lê) · 

justiça a V. Ex: • A' camara municipal do Recife.- Acabo de 
O Sn: NASCIMENTO PonTELLA:-Por tanto não se • receber a representação que nesta data ma àiri

incommodem, não me interrompam, deixem-me q~iram os vereadores Dr. José Mariano Carneiro 
!aliar. • aa Cunha, Antonio Jo~é Silva do Brazil, Paulo 

O sn: JosE: :MARIAN.No:-Be.m; mas, quando h ou- · • Jos~ de Oliveira e Manoel Anton.io Viegas Junior, 
ver um lapso como esse, permitta que eu lhe faca « contra o alvitre tomado pela cnmara municipal 
uma advertencia. • do Recife, de, na apuraçüo, a que estti procedendo, 

o sn. NASCUU:!\"TO PonTELLA:-Era uma circum- • desprezar o collegio eleitoral de Goyanna, que se 
stancia sem iropqrtancia alguma ... - • compõe de tres- freguezias, com 79 votos; para 

• apurar os votos de uma freguezia, unica em 
O Sn.. JosÉ MARIAN.No:-Muito importante. • que houve duplicata, a qual se constituíra em 
O Sn. NASCUIENTO PoRTELLA:- .. . sem impor- • collegio com·o numero de 35 eleitores. 

tancia alguma. Dei-lhe importancia pelo modo por •.-Recorrendo para a presidencia, os sobreditos 
que o nobre deputado me interrompeu . • vereadores reclamam uma decisão sobre a ver-

Fosse na occasião em que lwuvessesido escriptn • dadeira intelligencia do art. 87 da lei de !9 de 
a acta, ou fosse antes, não tinha isto importancia • Agosto de l8q6. 
para o caso. . • Em solução, declaro á camara municipa:I, para 

O SR. JosÉ 1\fARI.Ali"NO:-Tinha toda a importancia, • os fins convenientes, que, nos expressos termos 
porque, si a apuração estivesse concluída, os • do citado artigo, a camara municipal apuradora, 
vereadores da propagadora. podiam expedir os • no exercício aa faculdade que lhe cabe, deve 
diplomas, porquanto tinham na verdade feito a · • escolher entre actas de collegio em que tenha 
apuração. o nobre deputado, que é muito talentoso, • havido duplicata de· eleições; d'onde sê segue 
não viria fazer aqui uma .coasideração dessas sú que, si o coJiegio compõe-se de. duas ou mais 
.por formula ou para encher tempo. freguezias e só n'uma ãellas houve duplicata, 
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• não póde a -camàra considerar e apurar como 
acta de collegio a:da eleição exclusiva e unica 
dessa freguezh1, abandonando a votação de toda-s 

• as que são componentes detSe collegio. 
• Sendo fixadas por lei, ou assim reputado, as 

• freguezias que constituem cada collegio si elle 
• conta mais de uma, não é licito considerar tal a 
• reunião de eleitores em duplicata-de uma paro

cllia singular, quando o collegio a que ella per-
• tenee compõe-se tambem de outras. 

• E a razão justificativa da lei é patente. 
• Com efl'c~ito, si fosse permittida a escolha da 

• aeta de uma só parochia em prejuízo da acta do 
• collegio completo, ficariam autorizados o inconve-
• niente e o :1bsurdo de poderem ser legalmente a pu-
• r:1dos os votos de uma fregnezia em que houve 

duplicata, deixando de o ser os votos liquides de 
• duas ou mais do mesmo eolleg·io 11:1s quaes uão 

se tenham dado duplicat:t de eleições. 
• Deve, portanto, a camara municipal do Recife 
proceder na apuração das actas conforme pre-

• ceitúa a lei e fica exphcado.-R6spondeu-se á 
• representaçi'to dos vereadore;; Dr. José Marianno 

Carneiro da Cunh::t, Paulo José de Oliveira, Ma
c noel Antonio Yiegas Jnnior e Ant0nio José da 

. c Silva do Braz i!. » 

Vê-se pois que a presideneia da província nesse 
officio firma-se no art. 87 da lei de 19 de Agosto de 
i84,6. Não era bastante que fosse interposto recurso 
de decisão l)l'Oferida pela maioria da camara em acto 
de apuração de votos, quando a lei; como disse, 
não o permitte. Não era bastante que a presidencia 
da provinda se julgasse competente para, conhe
cendo desse recurso e dando-lhe provimento, pre
tender obrigar a crimara, qua~J,do a lei sómente a 
esta, e n~o á presidencia da provincin, deu compe
teúda para apurnr votos. 

Era preciso, além disso, que a presidencia nesse 
offieio esqueces~e a disposiç-ão do art. 87 da lei 
que invocou, dando-lhe sentido diverso daquelle 
que a sua lettra e espírito autorizam. O art. 87 
da lei diz: (Lê) 

• A cnmara municipal se limitará a apnrar os 
~ votos mencionados nas ditferentes actas . Si, 
" porém, houver duplic:üa de eleições em um 

collegio, e vierem · duas actas desse collegio, 
• apurará a que mais legitima lhe parecer, dei
"· xando de apurar a outra, e tambem deixará de 
• aput·ar quaesquer actas de reuniões de eleit()res 
c celebradas em logares que não estejam decla-
• rados colleg-ios eleitoraes. • 

.Houve por ventura no procedimento da maioria 
da camara infracção ~i dhposi{'f:o do art . Si ~Não, 
ao contrario está ('lle de perfeito aecôrdo com a dis
posi050 do artigo citado. Houv" duas actas de elei
c~fto do mesmo collegio, conscguintemente duplica
ia de collegio. (Não apoiados.) 
· Eram eleitores de uma freguezia que se tinh~m 
constituído em collegio, eram eleitores de outras fre-
9-uezias que igualmeo.te haviam formado collegio. 
\.!Ualquer que fosse o numero de eleitores dessas 
reuniões, cada uma dellas constituia um collegio. 
Fossem de uma só ou das tres freguezias, os elei
tores se dividindo e reunindo-se uns na casa da 
eamara e outros na igreja matriz, formaram col
legio, e houve portanto duplicata de elei{'.ão. 

Todos quantos se r euniram em um e em outro 
destes logarcs e nos termos da lei ele~eram a sua 
mesa e perante esta procederam á votaçao, constitui
raro collegio eleitoral. l"lão se pódc dizer que deixou 

de haver collegio pelo facto de serem de uma só fre
g-uezia os eleitores que formaram uma dessas 
reunioos. Fossem sõmcnto os eleitores desta fre
guezia, ou es della com- um ou algans de qualquer 
das outras, era um collegio eleitoral. . 

A can\arn, portanto, conhecendo g:ue no collegio 
de Goyanna se haviam dado duas eleir.ões, de cada 
uma das quaes tinha presente a respectiva acta, 
apurou aquella que lhe pareceu mais legitima. 
Procedeu nos termos da lei : não exorbitou; usou 
de U:m!l attribuição que a lei especialmente lhe 
conferm. 

Entretanto a presidencia da proyincia, sob pre
texto de ser feita pelos eleitores de uma freguezia 
a eleição apurada pela camara municipal, ent.endeu 
que esta havia exorbitado, e julgou-se com o di· 
reito d~ impôr-lhe uma decisão contraria á deli
beração tomada pela mesma camara, unica compe
tente para apurar aquella das duas eleições que 
mais legitima lhe pm·ecesse. 

O Sn.. SEGIS)tuNDO :-Ex.igiu apenas o cumpl'i-
mento da lei. . 

0 Sn._ NASCIMENTO PORTEI.LA. : - A competencia 
resulta da expressa disposi~o da lei, e esta deu á 
<:amara municipal e não ao tn~esidente da província 
a, attribuição de escolher para a apuração a eleição 
que Ih~ parecesse mais legitim,a. 

Sómente a camara municipaL.tinha o direito de 
escolha; boa ou má que esta fôsse, não estava su
jeita á correcção da presidencia da província e sim 
da camara dos deputados, Oll da assembléa provin-
ciaL -

:Mas a presideneia da província ni'ío só interveio 
no acto da apuração, quando :~lei não lh'o permitte, 
como deu á disposição do art. 87 da lei interpre
tação que a sua letra e espirito repellBm : o seu 
procedimento não foi apenas exorbitante, mas in
qualificavel. 
- 0 SR. (:OSTA RIBEIRO :-Inqualifica-vel foi O abuso 
praticado pela cam~ra apuradora. . 

O Sn.. NAsciMENTO PoRTELLA: - Dis$e-se, ha 
pouco, em aparte que este procedim0nto firma-se 
em precedente estabelecido pelo partido conserva
dor na provinciu dePernambuco. Par honra do par
tido conservador, por honra do partido liberal da 
minha provincia, seja-me licito protestar. Nunca 
houve alli presidente lihernl ou conservador que 
assim procedesse. .. · · 

Nas grandes lutas eleitoraes por que tem passado 
a minhn provincia, quér no g-overno do pnrtido 
liberal, quér no do conscrv<J.dor, nunca houve 
presidente que a tanto se affoitasse, c si por infe
licidude da minha provincia S. Ex. se julgou com 
poderes de praticar um arbítrio~ que eu reputo 
inCJ_ualificavel, e exerceu uma :prepotencin, que não 
esta de accôrdo com as condições de sua elevada 
posição, resta-me a satisfação ·de vêr que S. Ex. 
encontrou na camara municipal cinco homens 
que souberam elevar-se a toda altura da estima e' 
eonsidetaf.)ão pnblica, mostrando que são respei
tadores da lei e aão cumpridores de ordens ílle--

. gars e arbitrarias. · 
A camara municipal nã<J podia conformar-se 

com a decisão presidencial, não só porque faltava 
ã presideneia da provincia competeneia para dal-a, 
como porque semelhant~ decisão não se acQOrdava 
com a lei : respcndeu-lhe portanto, e muito res
peitosamente nos termos seguintes : (Lê) 
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• Camara municipal do Recife, 4, de Outubro de ! gal; commetteda crime a canwrn mnnieipal si 
• 1878. -Illm. c Exm. Sr.-.Xestcmomentoacaba ~ cumtwissc n ot·dcm illeg-al. -

a cantara muni_eipal do Recife, em se.ss'ii.o, de re· 1 -E,;twa na alten_l:~tiva ·ou.de,_ cumprinJo-[l, incor
cchcr um officw de V. Ex., em (!UC ua soluciio ao 1 rer n.a re~ponsahll1<ladc decretada na ~- 3 p:.rte do 
recurso dos Srs. vereadores Dr. José l\Iurhnno 1 art·; 14.:2 do codi;:·ocr_irninal, ou de, de:::obedecendo, , -
Carneiro da Cunha, Paulo José dG Oliveira, cnr>i- como fez, :mjelt<lr:.Sc a toda;;; n;; consequencltls da 

• tão Antonio José da Silva nrazil, e )Janoal .Anto- prepotencia e do rirhitrio da udminist!·ação. 
• nio Viegas Junior, contra a resolu~.:iio da camara A d-emonstra<,;ão é fa~il. O codígo erimínal, no 

proferida a favor da duplicata da eleição 4o col· r.rt. H2, diz: • EcqJedir ordem ou f<lzer rl'qu_isi-
• legio de Goyunna, ·constituído com 35 ddtoN:s ção illegal-pena;;; tucs e tae;::. • . 

da freguczia de No;;;sa St~nhora do Rosario. con.- • O que executar oruem ou rcqni::ic_-ão ille;:;~tl, 
• tra outro de 79, dedarando flUe a camara ·deve, Mn;á considerado ourur como si tal.onlem ou requi-
• êm vista da lei, preferi!· a eleição do collegio sição não e\..istira, c punido pelo excesso de poLlcr 

constituído com as tres frcg-uezias. Em vista do ou. jurisdic~ão que nisso commetter. " ' 
• que tem ::1 camara a honrn de responder a V. Ex. Si o presidente da província não tem por lei a 
• tl_Ui~ tem por costume acatar as or~ens supe- ~tlribu_içã_o tl_e inter-v:ir na apura~ão do~ _votos_; ;;i 
• nores, mas sente lev~r ao conhPcm1ento de e::;ta mr~suo e e:--:clustva da eamara munrcrpal, Ille-

V. Ex., que não pôde aceitar a·solução de V. Ex. gnl foi o acto da prcsidencia, ordcnanclo que a 
• e cumprir sua. ordem; -visto como já elLa rcsol~ camara, em vez l}o colleg:io conserYador de Goyan-
• veu em sua _maioria sobre o fac~o que deu Jogar na, a_p~russe o lib_eral. HouYe, portanto, uma ordem 
• ao recurso, 1nttTposto relos· dttos senhores ve- mamfestal!lente 11legul. -
" re~dort:s.-Dms guarde a v_. Ex..-llfanoel ~oa- o s11 • SEGB~.ruxno :-Seria illcg;itima, mas não_ 
• quun . de Albuquerque, presidente.- Franclsco ille•"~'al , si contivesse estas circnnistanr.ias . 

. Martms Baposo,-José Casado de .llfello,-Bellar- o,., , • • . • . • ,· , 
• mino do Reyo Bm-ros -Joci:o da · Cunha Soares O ~n. NA:>C1:\IEXTO. P<_?RTE~.LA . - Hontem_o Lobrv 

Guima1·ães. • - . ' · - ~epu.t~do f e~ mna ~1stmcga~ ente~ o~·de~1l . Jllegal e 
1llegrtuna. Ell usei da termmologta JllrHhr.a que a 

:Meia hora depois de expedido este offi.cio de r es- · 
posta a S. Ex., a camara reccl.Jia, como consta da 
aeta, a portaria de suspensão~ que passo a Iêr. 

« Có.pia.- Secção q,_a-:..Palacio da prcsidcncia de 
• Pernambuco, fl de Novembro de :1.878. 

" O }Jresidente da província, attendendo a que os 
• vereadores Manoel Joaquiüi do Rego e Albuquer
" crue, Bel1urmino do Re~o Barros, .JosG Cesmio de 
• 1\IP.l!o, João da Cunha ::sonres Guimarães e Fran-
• cisco Mnrtins Rapozo-deliberaram, segundo lhe . 
• foi por elles. declarado em officio desta data, nfio 
• cumprir a decisão proferida pela presiüencia 
~ sobre a representação e consulta: dos Yercadores 

José Marianno Carneiro dn Cunha. Paulo José de 
" Oliveira, Antonio .losG dn Silva do ·nrazil c Manoel · 
• Antonio Vicgas Junior, I'clntivameute ao modo 

como eleve ser· entendida e executada n faculdade, 
que a camnra municipal apuradora dá ao art. 87 

• da Jei de :1.9 de A~;osto de :J.Sq,6 ; considerando 
• que este ilrocedimento comtitue crime de dcso-
• bedienci:-~, pois são os presideú.tes de província 
• superiores legítimos das camaras municipaes, 

conforme. declara o art. 78 da lei do 1.0 de Outu
• · bro de 1828 ; e usando da attribuição, que lhe 
• confere o art. 5.0 § 8. 0 da.carta de lei de 3 de 

Outubro de i8:3~; resolve suspender os meneio-
• nados· vereadores Il!anoeJ Joaquim do Rego e :Al-
• 1Juquerque, BeHarmino do Hego Barros, José 

Ces~rio de Mello, João da Cunha Soures Guima-
• rães e Francisco Martins Rapozo c mandar sub· 
• mettêl-os a processu de responsabilidade.-
• Assig-nado.- Adolpho de Bal'ros Covalcanti de 

Lacádd.- Conforme.- X a ausencia do official 
• maior, Hem·ique -A. dt .U. LeaL • 

D3sta }JOrtaria vê-se que a presitlencia da pro
víncia fllndamenta a suspensão no facto de não 
ier a c11mar1l municipal cumpl'ido· a. sun decisão 
em provimento ao recurso da minot·ia, e .firma-se 
na attribuil:ão que diz conferir-lhe a lei tle :l lle 
Outubro de i83~. 

Examinemos este acto, e vejamo:; si :1 camarn 
. · muuicip:1l podia obedecer á decisiio da presh!~~n

cia. A. deci::;ão em proximento ao recurso er:t tlle· 
-"-• 48.- TO)IO I. 

lei CllllH'Cg-a. . 
O Sn. SEGIS.\IC\DO: -Não !em [lpplicação r.o acto. 
O Sn. NA~CDTEXTO I>onTEJ.I.A:- O art. :143 do 

codigo nüo diz i:legitimas, mus illegaes. Nilo com
prchimdo a distincção que o nohre deputado · fnz , em 
relação ao objécto de que nos occupamos (Apartes). 

O art. u,:J do codigo, diz : • Sã<' ordens e requi
sições illegaes as emanadas de autondade incompe
tente on destituída:; das s0lemnidatles externas 
neccssaeia::; pat~a sua validade, on manifestamente 
contraria-s âs leis. , Temos, portilmo, uma ordem 
illegal nos termos da lei, illeg:al por incompetencla 
elo presidente da província, illegal por rna·ni(esta
mente contrw·ia it lei; que commctte a upuração á 
camara municipal. Si a ordem é ille~·aJ, ccmo
potlia a camara municipa' cumpril-a "! Si cum
prisse, teria Incorrido na penalidade do art. H2 , do 
codigo criminal. . 

Ante, pois, uma ordem .iJlegal não podia a camJra 
municipal, na alternath·a de obedecl'r e i_ncor
rer em penalidade, ou de rcagii· e sujeitar-:;~! ú-s. 
co~scqucncias, t•:r dtwid_,, na escolha, e yroe~dcu 
ennobrect•ndo-se e i'levanao-se nn estima e no 
co-nceito pniJlico . (Apartes de a.lguns senhores d&ptt.-- · 
tados de P~rnamlnteo.) . · . 

.A dt'ft•sa do direito, c:. rc~peito ü ld é a gr:mue 
arma de que todos os cidadãos se dewm achar 
revestidos em tJUalquer sitnaçã<J. . 

Deu disto proYa a camara da capital de minha 
provinqia, sahePd? ~eug;ir contra .um acto illega.!, 
e respCitando ma1s a lct do que a ...-ontade presr:-
dencial. · 
· O Sn. Cosn R.IBEmo :-Pai·a tudo mais se C·Jnsi
derou suspensa, só paro dar diploma não. 

(Ha ·outros apartes.) 
. O Sn. X..tscDIE:>.-ro PoRTELLA :-0 presidcnt~ da 

proviuci:.1 firmou-se ·no art. 5.~, ~ 8.0 da lei de 3 
de Outubro de 18:34,. Si a ordem -não cumprida foi 
cxoriJitmlte e manifestamente illegal, não menos 
certo é •111~ a lei uc: ~ 4e Outul)ro de ~3!.~, não póde 
:'t>.r inyocatla p:-~ra JUStlfiC..'lf"a suspe~sv.o decretada • .; 
-Di~ l'lln (l~J : , . 
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c Ao presidente eompete suspénuer a quu!quer 1 
empregado puulic~ por abuso, om.is_são ou _eiTO com- , 
nwttido ent seu oflicw, pro01m•endo unmed1atamente 
a_?Y!sponsal.Jiliilade do me:;mo. • 

O Sn. SEGIS~lUNDo:-Foi o que se fez. 
O Sn. )i _\.scn.m~To PoRTELLA : - Primeiro que 

tudo seria preciso examinar si os membros das 
c.tlmaras municipaes são empregados publi.cos. 

O Sn. SEGIS:\IU!'>DO ;-Exerceu func4)ões publica:;. 
O Sn. N.~scuiEXTO PoRTELLA :-Func{·ões publi

cas exerce o nobre deputado; exerce qualquer 
representante da unção, sem que por isso sejam 
eníprcgados publicas. • ·. 

O Sn, Co:>TA Rnmmo :- P1·esidcnte:> eonser
vadore~ têm suspendido as camaras muni~ipaes. 
· O Sn. NAscmE:-.-... o PonTELLA:-Não por esta razão. 

Ainda mesmo que se 110dessem equiparar os ve
readores da camara municipal á empregados pu
blicos. seria necessario attender ás circumstancias 
dad<t5 · pnra a applicação da lei de :1.83~. • 

O Sn. SEGIS!\I:UNDO : - Erro. abusos commettidos 
no officio. · 

0 Sn. ~ASCUIENTO PORTELLi:-Como diz O presi
dente na ordem nüo cumprida pela cD.mara a 
questão versaYa: (Lê) -• sobre a Yerdadeira. in
tellig·encia do art. 87 da lei de :1.9 de Agosto de 
:1.8;,6.. . -

Niio era caso á que se podesse npplicar a lei de 
:1.83~ suspel}dendo a cnmara municípni . 

O Sn. SEGISi\IUNDO : -A lei tem sido cumprida 
por ~dministrD.dores de uma e outra cren{'a politica 
do paiz. 
. 0 Sn. NASCIME!'{TO PORTELÚ.: -1\las disse-se em 

aparte e um dos nobres deputados repetiu que a 
camara. municipal tanto tinha reconhecido a com
petencia do presidente da província c tão legal 
hayin considerado,o acto da suspensão que com 
est~~ se haYia conformado. Contra. isto .protesta a 
propria acta que serve de diploma aos noores depu
t3dos-. Consta della que o presidente da camara, 
depois de lida a l)Ortaria de suspensão, declarou 
que l)rote:>tava com seus compnnheiros contra o 
acto de S. Ex. po1: ser illegal e exotbitante de suas 
a.ttrilmil}ües. Póde, portanto, hüvet· contestação 
.mais foJ·mal ao aparte, com que h a pouco fui inter- . 
rompido, de ter a c.amara se conformado com o aeto 
da suspensão. do que constar do diploma dos nobt·es 
de{mtados que o presidente da camara protcstára 
contra o acto por ser illcgal c exorbitante'! 

o Sn. SEGIS~lU~DO :-v~ Ex. declarou que a ca
ruara incorreria em penalidade si obedecesse, e a 
camara obedeceu. 

0 SR • .N.~SCBlEl\"TO PORTELLA:-~ào póde haver 
manifestac.ão mais formal do que a que consta 
deste protesto; acha-se transcriptó na propri:t acta 
que serve de diploma aos nobres deputados. 

Chamo á attenção dos nobres deputados para a 
leitura desta peça ; ella por si só faz a defesa da 
maioria da camara suspensa. (Lê) · 

• .Os, abaixo assignados, vereadores, que consti-
• tuem a maioria da cam.;tra municipal do Recife, 
• de conformidade com o que foi resolvido na sessão 
• de boje e consta da acta respectiva~ reduzem a 
c escripto o seu protesto contra o acto do Exm. 
~c presidente da província pelo qual foram elles 

• • suspensos do exercício. de seu c.argo, visto a ma-

« nife::ta illegalidade do tllesmo acto como passam 
• a deduzir:- i. o determinando o art. 87 da lei de 
• 19 !le Ag·osto de 1S~6. que havendo duplicata de 
• eleições em um collegio, e vindo duas actas desse 
c collegio, aptt1"a1·á a cmmua a que mais legitima 
• lhe parecer ; dando-se esta hypothese no collegio 
• eleitoral de Goyanna, cujos eleitores constitui
q ranr-se em dons collegios distinctos, sendo um 
• na castl da camara munki}lal, organizado pelo 

i. o j tiiz ue paz do distrkto e outro na igreja matriz 
• sob a presidencia interina do cidadão que presidiu 
• a eleição primaria da ft•eguezia de Nossa Senhora 
c do Rosnrio, a uwioria da camara, tendo de pro-
• nuriciar-se, na fórma da citada lei por uma destas 
• duas ~leições, preferiu a que se constituiu em 
• colle~:Iio sob a presidencia interina do 1. o juiz de 
• paz ao districto, unica autoridade competente 
• para esteacto, como é expres~o no art. 66, ~f. o da 
• lei citada,~§ :t.o, 2.0 e3.0 das instrucrõesde 28 de 
• Junho de 18~9; e ayisos de 1.3 de Dezembro de 
• 1860 e 30 de Setembro de 1876; 2.0 tendo assim 
• procerlidl) não era a deliberação da caÍnara sus-
• ceptivel t.le recurso para qualquer outra autori-
• daile, sinão a c.amara dos senhores deputados, 
• quando llouYesse de v.erificar os poderf.>s de seus 
• membros, não sendo permittido ao !)residente da 
• província intervir nelln, nem lh:ito a S. Ex. 
• mandar, como mandou, que a c amara, reconside-
• rando, revog·usse a deliberaçno tomada; 3.0 foi, 
• além de illegal, extemporaneo o acto contra o 
• qual protestam; porquanto, já tendo a camaru 
• resolvido aceitar, ou apurar uma das eleições do 
• collegio de Goyanna, que lhe pa1·eceu mais le{Jitima 
• e havendo passado a tratár do processo da apu-
• ração de outro cõllegio. não podia o acto de S. Ex. 
«,.ter oeffeito de revogar uma deliberação já tomada 
• legalmente e em vista de razões e motivos, cuja 
• procedencia só a camara era competente para apre
« c i ar; tanto mais, . quanto n~o se achavam essas 
• razões e motivos ao alcance da presidencia da 
« província, que como uniea razão de seu acto só 
« exllibiu o facto material de ser o collegio, aceito _ 
« pelu camara, composto dos eleitores de uma só 
~ fregüezia e o rejeitado composto <los de tres fre
• p;uezias, razão que por incuríal não póde preva
« lecer ante a incompetencia do cidadão que orga-
• nizou o collegio de tres fr.eguezias, e a outros 
• requJsitos externos P- internos da eleição desse 
• collegio, vicios, que o tornam nullo, e impres-
• tavel á juizo da camara, unica autoridade compe-
• tente para proferil-o. Protestando, pois, contra o 
« acto arbitraria, e illegal de S·. Ex., os abaixo as
« signados reserram. o direito de proceder na con
« formidade da lei. Recife, 4 de Novembro de :1878. 
« -Manoel Joaquim do Rego Albuquerque, presi-
• dente. Belarmino do Rego Barros. José Cezario de 
• Mello. João da Cunha Soares Guimarães. Fran-
« cisco JJfartins Raposo. • · 

Os camaristas suspensos não só, apenas lida a 
portaria da suspensão, protestaram contra ella por 
illegal e exorbitante, como reduzirnni á escripto 
seu protesto, e o fundamentaram. 

Assim, Sr. presidente, si a ~mara se n5o con-. 
formou e antes protestou; si não considerou legal, 
antes illegal e exorbitante, a p_ortaria da sus
pensão, como dizer-se que é inexplicavel o pro
cedimento della, reunindo-se no dia seguinte e 
cumprindo seu dever de fazer a apuração que .a 
lei lhe commetteu~ e dando-me o diploma que me 
trouxe a esta casa '? 
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a publiciJa<le, affi:xndos os editaes e dada com
munic.?ção á pre.sidenci<l da provinda, a cnmara 
municipal fez sua sessão de apuração. 

u~r Sn. DEPUTADO :-Creio que a communicat~ão 
ao presidente foi acto posterior. • 

Senhores, honro-me sobremodo, digo-o eom a 
franqlteza pt·opria do meu caracter e ·eom o bair· 
rismo, si me é possivel dizer, de pernambucano; 
honro~me sobremodo com. o diploma que aqui me 
trouxe: quando outra signi.t!e:1rão niio tivesse, elle 
expressaria a energia de ac~ão pernambucana 
contra a illegalidade, contra o arbítrio, cont1·a a O Sn: .NAscurE::-<To PoRTELL\ :-Tão. pulJlic:~ cra·a 
violencia! (Não apoiados da deputapii<J pernmnbu- rennião que o Diario tle Pernambuco do dia 6 deu 
cana.) · della a seg-uinte noticia: 

U~l Sn. DEPUT.\DO:- O meu diploma ·honra-me ~ Ap~(taçil.o de votos. -H ontem pro:>eguirmu os 
tambem m~lito e :>ou pernambucano. trabalhos de apura.~ão das actas tlos colleg:ios e lei-

O Sn. N.A.scDfEXTo PonTELLA:-.No dia seg-uinte .a tornes da provincia, sendo qne funccionaram \luas 
camara municipal suspensa dirigiu-se ao seu paco; c::nuaras apuradoras. 
ahi não pôde funccionar, e julgou prudente, " Os -rel'catlores que, por :1cto presidenchll de ~
attentas t1S circumstancias que refere a acta, con- do correntc,haviam ~ido suspensos do exe1·cicio de 
cluir os seus trabalhos, não em outro ·edificio pu- seus cargos, tendo protest:ulo contra esse ucLo, 
blico, mas na sé de da sociedade Pl'opagadota da declart~ndo que não. o attendinm e continuariam 
Instrucção PuJJlica. . . a exer(:cr suas Juncções· de apuradore::, depois 

· • 
0
· · E ele deliberarem . reunif!.se no paço da assem.bl~a 

U:~-t Sn. EPtiTADO :- ' um múo precedente. provincial, dirigiram-se para alli, quando for~m 
· O Sn. N.\scnlt::-.---ro PoRTELLA: -Transcreverei no informados de que -seriam e-x:pulsos pela for~,;a 
rneu disc.urso, porque não quero fatigar a attenção • Em vista disto. resolveram ir funcciouar na 
da camara, o historico f{Ue consta desta actn. · séde da sociedade Propagadm·a ela Instruccão Pu-

• E apresentando-se no dia seguinte á hora legal blica, á rua do Imperador; e ahi con'Í effeito 
« na c::~sa da · camar::~, para continuarem a func~ se reuniram ; e, tendo nomeado um 'sec!'etnrio 
• cionar, acharam o recinto das suns se:::.sões occu. ad _ lwc, e achando-se munidos das netas e mais 
• pado pela minoria e mais dous supplentes convo- papeis uece-ssarios, proseg-uiram na apuração en-
• cados, declarando-se-lhes que seriam .e\:pel!idos cetada no dia 4, apuração que 1leou. concl.uida, 
« pela 'força publica não só do recinto das sessões - dando o seguinte resultado _p:.1ra a votac;tio : 
• como da secretaria ou de outro qualquer logpr do - 1 v·1 · B n o' 

· • edificio que serve de Ilaeo municit>al, si qui- L BarM c e 1 la e a .. ---- .. ·· .. :1.. t>:Lvoto~. · • 2. Dr. Luiz Fílippe de Souza Leão. 9:.H 
• zessem reunir-se aHi, como pretendiam ; para o 3_ Dr. .-\:ntonio Epaminond<d de 
• que se dizin ~~r o d~hefe a1f · poliaiap~~~a?~~o . l\Ielio. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 863-
• com o esqua ao cav ana e r P 1 ao 4 . . Dr. José Marianno Carneiro da 

parad cercar ohpaçoe da assen81r~lé1a1 pe1r1ovidiD;~i1_al_, paera Cunha .... _ . ... _ . : . .. .. . . . . . . . sr>2 
• on e suppun a-s que.qu 1m · es · • ~u-s ;· 5. Dr. Antonio José da Costa Ri-

e não sendo ainda permittido á maioria aos YC· 84:2 
• readores, sob a mesma ameaça, reunir-se em 6 ~;~roÃúiõniõ · iives .. de · ·sõ1i:i:~ 
" qualquer ontro edificio publico, d.irigiu-se llara · C 11 838 . 
• a sala em que funcciona a Sociedade Pt·opagadúJ'a urva 10 • · • • · • · · · • · · · · • · ; • · • 
• da In.strucção Publ-ica á rua do Imperad'Or n. s3, 7. Dr. Antonio Manoel de Siquei- · 
• L 0 andar, a !lixando, tanto na porta do pnço mu- ra Cavalcanti.·;······;······ ~~~ 
• nicipal como ua da casa em que ·passou a f une- 8. Dr. Manoel Buarque de M::~cedo .., .. 

cionar, o e(lital adiante transct·ipto,.aununciando 9 · Dr · Iunocencio ·seraphico de 
t ç • d t b lll \· r b d't Assis Carvalho....... . ....... 746 • a r-J.USlerencw. os ra a os tla a o so re 1 o lO. Dr. Fr:mcisco de Carvalho Soa-

• logar, e dan<lo .seiencia a S. Ex.. o Sr. presidente 1- .. ,3"-
d 

. . 1 "' - n• e . . res Bran( ao. . . . . . . . . . . . . • . . . "' 
• a provmcm, para seu con t..,cime .o, qu a maiO· H. Dr. Manoel do Nascimento l\Ia-
• ria da camara, considerando illegal o acto de 11 724: 
c s~ Ex., achava-se funccionando no 'mencionado chado Porte a··············· 7~3 

1 t
. d t b 11 d 12. Pedro da Cunha Bcltrão... . ... _ 

• oga.r e con muan o em· seus ra a 1os e apu- :1.3._ DI'. Antonio Franci~co Corrê<l 
• raçiio, como consta do seguinte otlicio: • ~-,s 

·Ahi reunida, a camara deu disto sciencia á pre- de Araujo· · · · · · · · · · · · · · · · · · • v 
sidencia da província, e remetteu·lhe cópia. do pro- • Por outro lado, os quntro vereadoras liberaes 
testo contra o acto da suspensão, atlixou editaes de que hontem nos occupámos, sob n presidencia 
declarando· o logar e fim de sua reunião. Procedeu do Sr. Dr·. Paulo de Oliveira. conv-idaram os 
de accôrdo com os preceitos da lei, e com o pro- supplente:>, e, tendo comparecido dons destes, con
testo que havia feito. · s.tituiram-se em camara no edificio -municipal, no 
· Examinemos agora o procedimento da presi- Campo das Princeza..:;, e ahi fizeram a :::un apura~ 
denéia em seguida· a esse acto. Antes porém, ção, que deu o seguinte resultado : • 
responderei a um aparte lw pouco dado, de. ser mau ' UM SR. DEPGTADO :~Isto não é edital. 
precedente. · . 

Nas circumst.ancias dadas é explicaveJ. 0 proce- O Sn. ·:N.\scrMEXTO PonTELLA :-Disse-se ha pouco 
dimento da camara; a· importancia do acto e. sua que a communicnção ã presideocia da província 
força não resultaria do local em que. fosse cele- fôra ~ost~rior. . .. _ . 
brado mas das formalidades guardadas em sua Alu esta na acta o officw dmgtdo ao presidente 
pratic'a. da província em data de 5, no n~esmo dia da reu-

Accresce, senhores, que 0 logar em que se nião,_~ tambem o edital annuncumd~ o log.ar da 
reuniu não era uma casa particulnr-'no sentido I reumao e o seu fim. _ . • 
eommum, ordinario; era a sétlc- da·. assoeia~o E _tanto a pr~~id~ncia da pr?vmcia r~ebeu esse 
Propagadota ~ Instn«:fão Publica. Ah1, com toda omcto, que ah1 está com o canmbo offi.ctal a carta 
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do oflkinl de ~-<lJJinde ().(-yol\·cnuo-o ú c amara. 
Le!·C'i: . ·-

< G[iliilld:' dn ptesidenda, provineia Ac Per
nr .. DlJJne._·,.. 

(EsÚt"nüil a::- armas i~npedues.) 

l na riJo a c::unar~u municip:it qtie perante dia bom· e 
quem com insistencia pedisse que ccrgada fosse a 
casa, e d'••hi expcllidos os vereadores, fazendo 
euW:o um_ cidadão notavel do ·pnrlido liberal pon- 
derações judiciosas em sentido contrario. 

- • 111111~- Srs. l\Iann.·l Jonquim uu Rego c Albu
; •FJCrqt~e, llellarmiuo uo Hego Barros. João da 
• Cnnh:~ Soarc~s Gninw.rães, José Cesario de Uello 
• e Frnncisro :ftariins Rapozo. Em 7 de :XoYemJn·o 
• de 18í8. 

< De Oi'dem do Exm. Sr. prL'sidente ·un proYincia, 
• ucYOlvo a VY. SS. o incluso offieio aeomunnhado 
" de· cópia e dirigioo ao mesmo Exm. Se., o (gwlne
• nhuma ·comm,llnicaç(to pút!(• receber de YY _ SS. no 
e c-i<raet•:r .de vereadores. Yisto acharem-se sus
• pc•nsos do respectivo exercicio para resp&nderein 
" a proees~o de responsabilit:ltldc . 

< Sou de VV. SS. attent(4 vencrndor c criado.
. Hen>·igwJ .L M Leal. » 

O Sn. SEGISlmxno dá um aparte. 
O Sn. XAscnmxTo PoRTELL.\. :-lslo não revela o 

dia em que foi recehido o officio, prova, porém. 
que S. Ex. . o Sr. presidente da província o recebeú 
e sendo clle expedido no dia ti é de presumir que 
tivesse ::ido recebido nesse dia. ou qú.ándo muito 
no dia 6 (Apartes). · • · 

De posse do oílicio S. Ex. mandou dévolvel-o á 
camara peJo sen offic.itl.1 de gal.iinete. Houve, llOis, 
to~a a puJJiicidnde, tnnto que o .iornal official o 
Dea1·io de Pernainbuco de 6 deu noticia da reunWo. 
e di\ersos teleg:rmnmas foram expedidos para aqui 
e publicados nos jornaes do dia 6. . 

(Ifa. wnaparte do S1·. Segismundo.) 

O Sn. SEGISliUsno : -Quanto no ({Ue se passava 
na assembléa provincial houve discussão. mas com 
relnc-ão ao que se passava na PropagadOi·á de nadn 
se trntou .. 

O Sn. N'AsCJlm~•o PonTELL.\:- Respondido asshn 
o 3.ll:ll'te, passo a examinar o procedimento r1ne em 
seguida teve a presiden:cia da província. · 

São satisfeita de ha\· er expedido uma orilem H
legal intervindo indebitamenle na npurar-.ão da 
camara mnnicijlal, não satisfeita de ter expedido . 
uma onlc~n illeg-al suspendendo a camara e man
dando responsahilii:.al-a, a preside11cia da província 
entendeu que devia proseguir contra. essa corpo
ração, que tão bem havia saiJido respeita• a lei; e 
expediu em data de 6 ao promotor puhlico da capital 
um officio mandando que denunciasse da maioria da 
camara como incursa..no art.l!iO do codig-o criminal: 
não se contentou com o processo de desobediencict 
pol" crime de 1·esponsabilidade, decretado na por
taria de suspensão, mandou que se responsabili
sasse aos Ycreadores suspensos pelo procedimento 
que haviam lido de niío se absterem do acto do. 
apnraçãõ, que a lei cxclusivnmente lhe commetteu. 

Dirigiu no promotor publico. com data de 6 de 
No-rembro, o seguinte officio (/ê) · 

_:E; sl me fosse permittido neste -iuomento, eu 
dma talv.ez que o nobre deputado nesse dia 5 sabia 
bem como o presidente dn província que a cumart~ 
s_uspensa estnva nu séde da P1·opagadora. 

O Sn. SEGis:o.ru.xDo.:-Não sen-hor, soubemos.que 
tt>es Ycreadores .suspensos se dirigiram ao paco da 
~ssembléa provincial e que de lá se retiraram· sem 
te:· feito cousa alg·uma. e entiio ficou a duvida de 
que se tinham iuo para qualquer outro ponto . 
d[t cidade, duvida de que sú sahimos pela no
ticin dnda pelo Dia rio de Pernambuco no dia 6'. 

- -«Ao 1.0 promotor publico do Recife.-:-Coustan
do do Diario âe Pe1·nambuco e do Jor~l do~Reci(e de 
hoje que os vereadores Manoel Joaquim do Reg-o e 
Al.búquerque, Bellarmino do Rego Uarros, .. José 
Cesario de Mello, João da Cunha Soares Guimarães 
e Francisco Martins Raposo. suspensos e mandados 
responsabilisar por portaria· du presidencia de ~do 

_ corrente, da qual tiveram sciencia ofikial cnesse 
-mesmo dia em sessiio da camara municipal, reuni- . 
ram-se llontem, não obst::mte, nn sala da sociedade 
Propagadora da instrucç5o publica, sita na rua do 
Imperador, nomearam secretario e, dizendo-s.e de 
posse d~1s authenticas das eleições (o que aliás não 
é exacto, pois taes authenticas existem na canHU'\\ 
municipal, segundo esta me informa no officio 
junto por cópia), procederam a um simulacro de 

O SR. NA5CDIESTO Pon-rnu.A:-Corre.ugcralmcnte. 
s~nhot·c:; ~que efiectivamen.te a camara tentúra· re:. 
unir-se no paço da assembléa provincial, e que taes 
foram as int'orm::u,:ões de achar-se a forç;:~ public<l 
promp~a para cerca_r o paço da assembléa provincial, 
unpe_dmdo-lhe o mgresso ou fazendo-n retirar-se, 
que JUlgou prudente, e eu louvo a prudencia com 
que ~e houve, não realizar aili a sua reunião: 
corria mesmo que pensára a presidencia. ou al(•uení 
perante a presidencia, em fazer-crrc~r -pela policia 
a: séde dn Propagadora. · 

O Sn. SEGIS)rusco :-Posso asseverar a V. Ex. 
S()b _minha palavra de honra de que n une a se tratou 
de u saber o que se fazia na Propagadora; inda
go~-se ~o que se passava na assembléu provincir.l · 
e d1scutm-se o que cumpria fazer.tendo-se resolvido 
que.nada se de\ria fazer,que da p·art~ da autoridad~ 
dena haver ~bsoluta abstenção. 

O Sn. N.~cnrE~>o P~nTELf:A :- Acredito porque 
o n~bre deputado o UIZ: e somente porque o diz· 
~r.s o que g~r~lmente corria. é que tanta scienciá 
tmha a adnumstraç.ão de que est.a,·a alli funccio-

apuraç(io dos v.otos para deputados geraes, apura
ção cujo resultado yem publicado nos ditos jornaes ; 
e constítuiéto este facto· o crime capitulado no' 
art. i.l!O do codigo criminal, cumpre que Vm. de
nuncie dos sobreditos vereadores perante o juiz 
do competente districto e promova contra elles os 
demais termos do processo. O que lhe tenlw por 
muito recommendado. • · 

Não deixando á autoridade judieiaria a liber-. 
dade de apreciação da responsabilidade, em que . 
porventura tivesse incorrido a camara ·municipal, 
julgou-se competente para qualiflcal-a designando 
o art1go em que, em seu pensar, estava incursa a 
m1mara. 

·Diz o art. iqO : (lê) « Continuar a exercer as 
fnucções do emprego ou commissãõ, depois de 
~aber officialmente que fica suspenso, demittido, 
reri1ovido ou substituído legalmente, excepto nos 
casos em que a lei o autorize para continuar, eta. • 

Porventura poder-se-hia considerar a camnra 
municipal incursa. na penalidade do art. i40~ 

O r- lSEGIS~tU~"Do :- Sem duvida alguma. 
0 •. . NASCI:ttm:-"TO PORTELLA : -Ainda mesmo 

que se considerasse a camara municipal empregado 
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}mhlico, se cncontr<iri:t no me;:mo artigo citado 
t'undamcnto·par~\ excluir a suppo~tn incur~ão dos 
vereadores ua pennliu<1de por elle imposta. Trata
se tlr.quelles que são suspensos legalm~:.nti.' ... 

. não foi emprc.!!·ada c que o proees~o eleitotal eorreu 
com a mai~ plena libet:uade. De feito, si a <:l~uem 
cumpria esta missão, ning-u:.:-m por certo mais 
competente do que o nobre deputado. Corria a 
S. Ex.. essa rigoros:1 obrigação. · O Sn. JosÉ l\L~RIAl\~o :-E elies tanto reconhe

ceràm a lt•galhlatle que · ahandonarum o e1lificio 
municipaL 

O Sn. NAsCIMENTO PonTELLA : - ... e, senhores, 
como ha pouco dmnonstt;ei, o artigo de lei, em que 
firmou-se a presidentia p:tr:t decretar a suspensão, 
não lhe deu compctcncia para fazel-o. Entretanto 
acha-se suspensa a camara munidpal desde cntüo, 
e sujeita a duplo processo. 

1\ias s: Ex. o Sr. prcsi ,Iente dn proYincia, quando. 
. len o art. 140 esqueceu o art. i(l.2 do mesmo co· 

digo • Expedir ordem ou (aze1· 1·equisição illcyal . .. , 
O Sn. SEGISlmxoo:--N5o tinha applicação. Niio 

esqueceu de certo, porque é um jurisconsulto o 
presidente de Pernambuco. 

O Sn. NAscnxE~To PouTELLA.-:-Si S. Ex. mandou 
reponsabilb:nr a camara, pedindo para ella il pe.nuli
dade do art. illO, devia ser e pri!llciro a reco- . 
nhccer que elle proprio· tinha incorrido liü P'~na
lidade dD til't. .H2, expedindo a ordem illegal não 
cumprida pela camarn c a não menos illegal porta
ria de suspensão, e que, portanto, acima delle havia 
poder competente para fazer-lhe applicar a pena
lidade do art. H:2. 

O Sn: SEGtS:\IU~oo :-Não tinha applicação. 
o· Sn. NAscumN.To PonTELLA:- Sua ordeni {t ca

·mara municipal ê illegnl; expedill'do-a incorreu 
elle na l)enalidade . do art. 14:2. (Ncio apoiados.) 

~!ns não é só isto : acha-se a camara municipal 
desde então suspensn e o processo, Sr. presidente; 
aind::t não principiou ... 

O Sn. SEGIS!tlUl'iDO:- O presidente não é respon-
stn-el por isso. . 

O Sn. NAscrl\fEl\"TO PonTELr.A:- . . . nem o pro· 
cesso por desobediencia, nem o do art. :1.4:0 do 
codigo. 

O Sn. SE!U.Pmco :-V. ·Ex. tem certt>za de que 
ainda não começou o procçsso? . 

.O Sn. NASCllltE:\"rO ·Ponn:LLA:- As ultimas no
ticias que tenho da provineia dizem-me que ainda 
não comerou o processo. 

O Sn. SEnAI'n:co:-Niio houve ainda a denuncia"? 
O Sn. NAscmENTo PonTELLA: -Nndn. São estas 

:ts ultimas n_oti.eias que teuho. 
O Su. St<:GIS~lUNDO:- Já tinh:nu sido rcmettidas 

cópüts a alguns dos ,vereadores sus(Jcnsos. 
O Sn. NAscmEl\"rO PonTELLA :-A lei da reform:~ 

judieiaria prescreve o prazo dentro do qual a pro: 
motoria, publica deve dar a denunci-a, e tambem o 
prazo .em que á autoridade judicinrü1, não tendo 
recebido' a denuncia, cabe proceder ex,of!icio. Até 
as ultimas datas que recebi, ·nenhum dos processos 
foi iniciado, e acha-se suspensa a cnmara muni· 
cipal. · 

Sr. presidente, o nobre deputado, que em segundo 
Iogar occupou a attenção ~casa, co~~çou felicitan- . 
do-se por se lhe proporCionar ocçasmo de-defender 
as autoridades policiaes da província de Pernambuco 
das :wcusações, ·que eu lhes fu por indebita inter
venção n:o processo eleitoral, felicitando-se ainda 
por ter occasião de mostrar que a· força publica 

O Sn. SEiJrs::o.xuNno : - E procurei cumprikt . 
O Sn. NAscmExTo· PoRTELLA: - Cl1efe de policüi 

da província não foi ap·:mas testemunha dos aeoil
teeimentos·am havidos, teve aquella parte de nccão 
que sem quebra -de sua autorjd:,de é possiYef e 
compatível no reg-imen em que YiYemos. Nas 
aprecia«:ues ~eraes feitas pelo nobre dep.utado . 
trouve mnis de um aparte referente á minlút pcs- -
soa, a que de preferencia devo dnr resposta. 

S. Ex., trntando de excluir a idéa da int,~rvenção 
da forra publica, disse que as minlJas observacões 
nesse sentido tinlwm sido talv(·z devidas á r ecol;
dação das dcil'ões da frcguezia de Santo Antonio 
em i87G.... · . . 

O sú: SEGIS:\1UNno:- Não; cn não disse que 
V. Ex.. as Unha recordado, disse que tinha eontado 
ess·u historin. · 

O Sn. NAscr::o.m:sTo PQRTELLA: - ... ou que lhe 
-parecia essa historia. 

O Sn. SEGis~wxno :-Creio mesmo· que V. Ex. 
nüo se lembrava uessas eleições; mas em summ[1. 
tinham applica~ã0 ao que V. Ex. disse. · 

O Sn. N . .\scr::o.IENTO PonTELLA:-Ne~sn occasião. se
nhores, p.~recendv·me que o nobre deputai.io, ·em
bora não estivesse na sua intenção, podia autorizàr 
.por snas palavras algueni a crêr que eu son 
daquellc5. que entendem -que nas lutas eleitoraes 

·a forca publica deve ter a sua Jeção, e sou eaJ)a7. 
de procul'ar-lhc o auxilio para victoria do meu par
tido, não· duvidei da lealüade, do caracter do meu 
advcrsario, o Sr. Dr. Antonio ·Epaminondas de 
Mello, c dis~e que appellava par::t Q testemunho de 
S. Ex. 

O Sn. SEGISMUN'oo :-E eu aceitei o appello. 
·O Sn. NASCIMENTO PonT~LLA: -Nas lutas eleito· 

raes que temos tido nafreguezia, de Santo Antonio, 
havemos sabido f1lspe1tnr-nos: o testemunho da 
verdade, por um ou por outro, póde vir sem quebra 
da dignidade de qualquer de nós. Foi certamente o 
que fiz naquelle momento, certo de que o meu ap· 
pello seria correspondiuo, como de facto foi. 

Senhores, si de feito no anno do 18i6 o nobre 
depulmlo , viu a força publica na frcguezia d!' 
Santo Antonio . . . 

O Sn. SEGis:o.ru~~o : -Numerosa. 
o ~n. N.AsciME~"ro PonTELL.t : - . . . e n umeros.-. 

em um dos dias da eleição . . . 
O Sn. SEGISliUNDO : -Em mais de um. 
0 Sn. NASCIMEl\oTO PORTELLA:-.. ." eU não contestei 

e não podia contestar; mus .-. participação que tive 
no processo eleitornl dessa freguezia, como teve 
·o digno deputado, cujo testemunho invoquei, está 
longe de autorizar a necessidade da força pu
blica. 
. ·o Sn. SEGrs::o.mNno :-Creio que não decorriam 

motivos que justific~~se~ a pr~s~!ça da força 
publica; mas. enfim, acetto a opmtao ~e V. E~. 
de que se podem dar. casos, em que haJa nec.esst
dade do comparecimento da força publica. 

1) SR. NAscr?>tEr."ro PoRTELLA.: - ·corria o -proces
so eleitoral . com toda a liberdade, com toda a re
gularidade, pleiteando eu por parte do partido con-
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ser'vador e o nobre depútado, o Sr. Epa~1in01.~das 
de Mello dirigindo-o como chefe do part1do hbe· 
ral dnqu~lla. Ioc~1lidaue, sinão da província. 

:nas a exaliação dos 11ilimos da primeira para a 
se"unda chamada e especialmente antes da con-* 
cit'fsão desta me fez eonnncer do perigo que 
han~ria para a mesa, que presi~i.a os trabalhos; c.l)Or 
Jllais de um<l vez conferenctet com o m~u dtgno_ 
adversa rio a respeito do modo de proceder que 
evita~sc a necessidade da presen{·a da força publica, 
e foi :;ómentc depois de esgotado esse meio, e de 
reconhecer o .meu digno adversario que nã? tinl!a 
por si forra bast:mte para accordar na providencia 
que eu pt:Opunha, qual n de fazer afastar da mesa 
a muss;:~ popular, deixando conunissões que repre
sentassem um e outro partidos, que a mesa se jul
gou coacta declarando não poder funccionar sem 
que :i força publica apparecesse. . 

Não foi, portanto, a presença da força publica, 
determinada pela vontade 011 interesse meu:em 
coagir o voto, e tanto não teve esse. nm que, apczar 
della , o_partido liberal venceu a eleição . 

O SR. SEGIS!.WXDO :-Apezar della!... 
O SR . PoRTELLA :-Sim, apezar della, que uão 

interveio contra o voto popular e esteve alli por 
momentos. 

Xa freguezia de Santo Antonio tenho pleiteado 
a elei~ão, ora sendo vencido, ora sendo vencedor; 
mas sem nunca ter empregado meios que não se
jain dignos de mim e dos que me acompanham. 

Tratando da força publica, o nobre deputado disso 
que a sua ex.istencia em diversas localidades' era 
devida á necessidades de orden1 publicá detcrmi·. 
nadas pelo facto da sec1~a que uevastava a pro
yincia de Pernambuco ; c sob este })ensamento 
S. Ex., entrando na apre~ia~ão de cada ~ma das 
freguezias de. que me havia occupado, . d1sse que 
em-algumns não tinha hayitlo rorçn de linhn, em 
outras a força era policial, mas que, em nenhuma, 
a forra publica tinlut in tcrvindo. 

· Aci-escentou S. Ex. que tão convencido dcveri:J. 
eu estar de nuo haver na . província tres mil praças 
de linha que tinha eu obtido do commando das 
armas certidão a respeito do numero de praças, 
não tendo, entretanto, usado della na minha expo- · 
sicào. 

"Quando fiz na ses:;ào de 7 do mez passado um 
l'equerimento de informações não assqverei que na 
província existissem tres mil pra<.:as, mas apenas' 
que se calculava ser esse o nuinero, acrescentando 
que para ter certeza havia requerido certidões a 
respeito, bem como sobre :i uespez~.com ~ocaorros 
puhlicos, e, :>endo-me recusada~,. requeria fossem 
~olicitadas do,governo imperial.. -

OSn. SEGrs:.m:sno :-Aceitoa dcclnração ile V.Ex. 
de n5o haver asseverado . 

O SR. N:~cr.!\tE."iTO PoRTELLa:·-Consta do meu 
discurso. l>isse hontem em aparte ::o nobre depu
tado, quando me increpava de !Üio ter juntado as 
certidões da secretaria do comm.ando das armas, 
ser isso devido ao facto d,e terem chegado :w meu 
poder quando a minha exposicão já estava presente 
á commissão. Não se pense,. pois, que deixei 
de juntai-as por não me convirem. Não, ainda 

-mesmo nos termos, em que estão_, dias me servem 
para a resposm que tenho de dar ao nobre depu
tad(). 

-~ntes de tudo devo ponderar que até hoje não 
me foi entregue, eeonsta-me não ter chegado, a in-

_;···'11"· -. . 
forma<'iío pedida ao governO:'i~1perial sobre o nu
mero de praças existentes n? província de Pern<tm
buco : assim como aproveito a occasião para dizer 
que ainda não chegou o relatorio d:. presidencia 
da província a respeito do processo eleitora], 
requisitado por esta camara em virtude de re
querimento de um 81·- deputado pela província de 
Pernambuco. 

Das infonuações exigidas chegaram apenas as 
que respeitam á de~peza com os soccorros publicos, 
de que depois me occuparei. 

Da ·certidão da secretaria do commando dns armas 
consta que o estado etfectivo dos corpos variou 
enlre 1.732 a L685 praças nos mezes de Julho a- Se
tembro. Consta de outra certidão que destacamen
tos fonim para diversa=- freg-uezias e que para 
Goyanna foi um de 33 pr:~ças de linha. 

O Sn. SEGisMuxno: -Mas não disse a época ; esse 
destacamento foi retirado em Julho-. 

O Sn. NASCIMENTO PORTELLA:- E i:> o que consta 
das certidões da força publica. 
- O Sn. SEGIS?.mNoG :-Preciso interromper a V. Ex. 
por alguns iústantes. Acredito no numero de 1.700 
praças em serYiço em Minas· e em Pernambuco, 
mas tenho a dizer que um destes batalhões está 
permanentemente- no presidi o de Fernando de 
Noronha, onde njio se fazem eleiç<J.a ,; ; e que um 
destacamento importante estava na. província de 
Alagôas~ onde hn depositos importantes do governo. 
Si V. Ex. quizer fazer a deducção desta força, ha 
de vêr que aquelle numero fica muito resumido . . 
Eu supponhO" que V. Ex. teve do commando das 
armas uma certidão que nttestava que não hav ia 
niais de 400 praças de linha, em destacamentos no 
interior. Na capital não se moveu um soldado, 
apezar de ser uma ·eleição pleiteadissima. Dito 
isto, não tornarei a intenomper o nobre deputado. 

O Sn. NASCI.I\IENTO PoRTELLA:- Na carencia da 
informação pedida ao govemo imperial, na falta 
do relatorio do presidente da provincia, sobre o 
processo eleitoral, di-z a cert_idão que haviam na 
provincia, em Julho, 1.:1.72 praças e em Setembro 
i.i2:1., dns quaes c~rca de 4:00 destacadas no in~ . . 
terior e· só mente 307 nos quarteis, no. mez de • 
A«osto, fazendo a guarnição. Na falln com que a pre
sidencia acaba de a h rir ·a assembléa provincial, con
fessa que a força publica, em gr.Pndes destaca
mentos, occupava quasi todo o sertão da província. 
E' facto que freguezias, como Itambé, tinham 60 
praças, f1·eguezias, como Goyanna, embora pelos 
motivos dados pelo nobre deputado, 35 praças • . 
.Foram diversas as localidades em que a força 
publicá assim estava dividida,_ para o fim, co.mo 
diz o nobre deputado, de mantera ordem publlca, 
por effeito da sêcea, mas que, effectivamen te, abusou 
e animou _a autoridade policial a intervir no pleito 
eleitoral e a violentar o voto do cidadão. 

Entretanto, notarei quê, apenas terminou o pro
cesso eleitoral, um dos batalhões foi retirado da 
província. · · -

O nobre deputado, querendo desviar da adminis
tração da J>fO\rincia a responsabilidade pelo aug- . 
mento da força pu~lica, policia e gunrda cívica,· 
julgou a proposito -dizer que si alguem tinha a 
responsabilidade de.sse actu era eu, porque- a as
sembléa provincial, presidid-a por mim~ na.sessão 
de 1877, autorizá-ra a presi4encia da provine~a a 
elevar a forí;a publica: em condições cxtraordma
rias . 
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O Sn. SEGis?.mxno: .. ,y.;~~ insisto ainda, acresceu- · 
tando que o presidente dn provincia não usou da 
autorização em toua a sua amplidão. 

O Sn. NAsciMEl'ITO PonTELLA.:- Si eu tivesse 
qualificado de illegal o neto presidencial, poderia 

·S. Ex._, com alguma razão, invocar a lei da assem~ 
bléu provincial por mim presidida, para. destruir a 
minha argumentação ; mas, eu não apreciei o acto 
guanto á sua legalidade, mas súmente qu:mto <! 
lllopportunidade dQ. uso da autorização. Quando a 
llrovincia, no juízo da administrar-ão, ehcontrava 
ditliculdades financeiras, e eta nomeada uma com
missão para dar parecer sobre as providencias a 
tomar; quando era esperada, porque jü tinhu sido 
ann.u1:1ciada, a chegada de um batalhão de linha, 
parecw. que não era razoavel que sobre os cofres 
da província viesse pezar esse augniento de des
peza com a força publica, e que, ainda quando as 
necessidades do serviço publico determinassem o 
augmento da força, á administravão cumpria es
perar a chegada daquelle batalhão, e não usar da 
faculdade que a lei provincial lhe déra. 

O Sn. SEGISl.\lUNDO: ...,..-Depois q~ chegou o ba
talhão, o presidente da provincia suspendeu o 
engajamento do outro corpo de policia, que a 
lei tinha autorizado a crear, e determinou logo 
que não se preenchessem as vag-as que se fossem 
dando. 

O Sn. NAsCIMENTO PonTELLA :---,.O nobre deputado 
fallou hontem durante muito tempo, só duas vezes 
o interrompi ; ·e agora não me parece accórde com 
a declaraoão; ha pouco feita, a insistencia com gue 
continúa a il!-terromper-me. O ·nobre deputado tem 
o ,direito de usar ainda c;lapo.lavra,emquan.to que eu 
so tenho esta vez, e preciso fallar.sobre m:us .de um 
ponto de <.J.ue não pude occupar-me na outra sessão, 
e tenho de responaer não só ao .seu discurso, como 
ao do digno deputado que o precedeu na tribuna. 
Peço-lhe, portanto, que me não interrompa. 

No intuito de demonstrar que a força publica não 
obstára a liberdade de vpto, o nobre deputado 
examinou o processo eleitoral nas freguezias á 

·que se refere o. emenda por mim offerecida ao 
parecer, concluindo não ter havido abuso da força 
publica, e haverem as ·autoridades policiaes pro
cedido regularmente. Ha de permtttir-me que o 
acompanhe nesse tffi.'ren.o, demonstrando o con
trario, e acrescentando que S. Ex. não apreciou 
os actos por mim expostos, praticados peln policin. 
Não tratarei da Victoria, porque depo1s me occu~ 
parei ~specialmente desta frcguezia. 

- Disse o ' nobre deputado que em Goya'nna não 
.havia força publict1, que esta fora retirada antes 
da eleicão. · - -

Mas isto, porve11tura, e~clne a procedencia da 
allegação por mim feita a respeito da eleição pro
cedida nesta freguezia "! Ahi estão telegrammas 
publicados, tanto no Diario de Pernambuco de 6, 
como no jornal O Tempo desse mesmo dia, e um 
telegramma liberal publicado na Provincia,. para 
attestar que a mesa conservadora foi repellida 
da jgreja matriz. úVàc apoiados.) . 

O ultimo telegramma a que me refiro diz que . 
a maioria da mesa retirou-se, mas declara que o 
juiz municipal acompanhado do escrivão, adYO· 
gado, etc. cbeó-~mdo a igreja afim · de proceder, a 
requerimento ~a maioria da mesa, á uma vistoria 

na urna, foram despedidos e atordoados com 1ana 
trenumda z)(lteada._ 

0 Sn. SEGISllUNDO :-Da força publica 't 
O Sn. N.t...scnrE:\-ro PonTELLA :-Quundo, portanto, 

este _facto consta do telt~g·ramma publicado no dia 
scgumte; qu:mdo lw mats de uma declaraeão de que · 
a mes~, tliri~indo-se á igreja do Amparo, filra ainda 
expdhda, p~de·SL', ~?rVL'ntura, ~ó pela allegaç.ão 
de se .ter rctu·ad~ as 33 }lraças que alli foram a fim 
espeCial, conclmr que a maioria da mesa fez uma 
eleiçã~ fictícia e que é válida a eleição que dous 
mesarws celebraram na matriz 't Portanto, subsiste 
quanto eu ~isse a respeito da eleição liberal de 
Goyanna, assun- como a restleito da eleicão conser-
vadora da mes~1a freguezia. • • 

O Sn. TAVARES E MELLO :-Eleir.ão conservadora 
não houve em Goyanna; o nobre deputado deve 
estar convencido disto. 

o Sn. COSTA RIBEIRO: -Soube della primeiro no 
Recife que em Goyanna. . . 

O Sn .·NAscmENTO PoR'fELLA.: -Passando ã fre
guezia da Escada o nobre deputado disse que foi de 
todas a elei\l1íO mais curiosa. 

A respeito da eleição desta freguezia o nobre de
putado entrou mais particularmente na apreciação 
do processo eleitoral, do que na defesa, que me pa
recia cumprir-lhe, do 'procedimento da autoridade 
policial. · 

Attribuiu o nobre deputado os acontechnentos · 
da freguezia da Escada ú inepcia do partido con
servador .... 

O Sn. SEGISliWNDO:- Das pessoas que dirigiram 
a eleição; não. podia fazer esta injuria ao partido 
conservador. 

O Sn. NMcn.tE:>."'l"o PoR1'ELLA :-... porque na orga
niza~o da mesa, havendo grande numero de elei
tores ·e supplentes conservadores e numero muito 
limitado de eleitores e supplentes liberaes, foram 
eleitos mesarios dons cidadãos liberaes. 

Pois este facto pó de a.utorizar o juiz e l\lani festa do 
pelo no~re deputado? · . 

O SR. SERAPHrco :-Podiam dividir os votos em 
duas turmas e dar toda a mesa. 

O Sn. K~scmENTO PonTELLA :-Não sei a qúe veio 
o aparte do nobredcputudo. A quesWo não é terem 
sido ou não. generosos os conservadores, per
mittindo que seus advcrsarios tivessem dous me
sarios, afim de fiscalisarem os tral>allws eleitorae~. 
Em logar de inep_cia, elles mostraram que contavam 
com força propria c não receiavam que os trabalhos . 
corressem com a co-participação e sob a immediat3 
.fiscalisaçüo de seus adversnrios. Si o procedimento 
fosse contrario, tirar-se-bia conclusão di.trerente •. 
Mas a questão não é esta, Sr. presidente, e· sim 
a effectiva e indebita intervenção da autoridade 
P9licial, a quem o nobre deputado deixou indefesa. 
_ 0 SR. SEGISl\lUNDO :-Não apoiado. 
o sn. NAscrl\fE~"'To PoRTELLA :-Referindo-se á 

prisão do escriv~o. de p~z, effectuada no dia 2 pelo 
delegado de pohCia, d1sse o nobre deputado que 
tinha pouca im(lortancia. Quem conhece a impor
tancia da orgamzação da mesa eleitoral, quem sabe 
que o escrivão de paz toma parte nella e escreve 
ã respectiva acta, não pôde entrar em duvida sobre 
o effeito da .prisão desse official publico naquelle 
dia ; e si o nobre deputado não póde, e não poderá - . -
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.iámai:::, considerar Jega.f a.qucll<l vri:::ão, pois faço- . 
lhe justiça., julgando-o incapaz de sustentar como 
lega.! esse <lClo arhitmrio, não deix:.mí Je concordm· 
com n conclusão que tirei .de que ..•. 

O Sn. CosTA RrnEmo:- O e::; cri vão podia. ser su!J-
:::tiluido, como foi. -

O Sn. XAscnm:-.;To PonTELL.~:-... a. :mtorhh•de qut' 
rontm\'l.ku essa a.rlJitraricdatle, desrespeitou a. li
bcrJatlc do cidadão, e pot·t:il fL:ruw ~riYúU :1qudle 
funceiouario de tonwr parte no ::u:to da org:aniza<~ão 
da mcsn, não t'rn de estranhar que tivesse procc
tlido no dia da eld~::ío pelo modo quê referi, e consta 
Llos dorunwntos com que instrui minha CXJJOsicão. 
Fic:1, portnnto, mtsistindo tudo qunntl) eu disse a 
respeito "do prot'e'>SO eleitor:1J, e eon::;eguintemcnte 
provatln a. interYtlH_;:io <la autoridade polida!, ro
IJustcdda essa. provn pl.'!n <led:1rnt;iio do comma.n
dnntc <la for~:a de han~r prohibi:lo, por ordem do 
deleg·ndo,o inp·c:;so na igr<'ja nüo sú nos tres cid<.ltlilos 
mcsarios consLltYaLlore:>, como a muitos outros. e 
e~pecü~lmente no vicc-prcsidcn te da mesa pa1:0-
t:hinl. · 

O nobre dí'pulado n(io contesta a ex.isteneia da 
força publica na frcguezia da Escada. Entretanto. 
deYo dizer que si th·csse de ojuizar da·cx.istenciá 
da força publica nas diver~as localidades da pro
víncia súmcnte pela ccrtidüo dada pela secretaria 
do cominando das ãrrnas, devêra concluir não 
ter havido força publica na Escada~ porque da dita 
-certidão não consta que houvesse alli destacamento 
de linha.. E' certo, porém, como foi por mim dito 
e reconhecido pelo nobre deputado, que a força nlli 
esteve. Assim. como alli houve forç:.i, apeznr de 
não constar da certidão do comuwndo das armas, 
podiu em outrus muitas localidades ter ella estado; 
não servindo, portanto, a certidão para p.xcluir 
a· arguição . de sua existencia. 

Niio contesto a. for~·ll do pm·tido liberal na Es
cad~; tenho nelle amig-os pnrticulares, a quem 
mUlto preso .. ·. 

u)t Sn, DEr>::TADO :-Nem póuc contestar. 
- O Sn. NASCDIE~To PonTELLA:- . . · , mns não podem 

Mas tudo f{lianto eu disse a respeito do cmnrcrro 
de força pulJJica consta do Dim·io de Pernan~lm~ 
tambcm do Tenipo c a.té da Provincia. do dia 13 dê 
A_g-osto, em que mna inlluencia liberal de Gravati't 
d1z (jUe os ele!tores conser-vadores-:10 che::rarem á 
po~ta da matriz, mandada. abrir 1>elo parocl1o, IJra
dmam ~em o me,nor fun~:uncnto contt·a umciqll'a
ças ~lll postas,. se re :1rar<lm, c for;1m fazer n . 
duphc<tta-. 

Disse o nobre deputado que na freo·uczia de Ta
qu_aretinga não tin!w ha':ido emprego dn for~a pu
bhca, c que era Incx.phcavel a prisão do juiz de 
paz. , · 

Nns ve~pe,ras 4:1 clcição.aprcsidcncia dnprovincia, 
por of!icJo ae 26 de Julho, ordenou ao juiz de .paz 
que na o. proc~desse . á e_leição _na igreja matriz da 
frcguez1a, c stm na JgreJa da 110voa.ção de Vó·tentes, 
por lhe haver representado o delegado de policía 
~ ac~wr-sc c_ompletamente ~rruinada a po,'o:~<;:ão 
de . T<~quaretmgn, por effe1to das ehuvns, cujas 
rumas affectam gravemente a igreja matriz .• 

A igreja ma~riz de ~aqúaretingn é nova, solida
mente constrmda. Fo1 cercadu a casa da residen
ci~ do Yig-ario c praticaram-se outros netos des.

_cnl?tl?s em minha <'Xposi~ão. E tudo isto feito pela 
pohcra com a força quér de polici:~, quér ele linha. 

um ~:u~to que está igualment~ provado é a prisão 
do i. 0 JUIZ de paz, a quem d'-alh Jevara.m para Yer
tentes. 

O Sn. SEGis~wNno :-A oito Jeguas de distancia 1 
U~I Sn. DEPGTADO : - E clle assig:nou a acta da 

eleição. . · 
b Sn. N.>..sci!IIE;To PonTEJ.J.A :.:_Elle inmleuiata~ 

mente protestou e sob juramento·corifirmou o seu 
prptesto. Tuuo istü consta do Diario de Pernmn
bttco, e dos . documentos que iusirue!ll a minha 
cxposiçiio. E possivcl, · pois, considernr Yitlida a 
elei~ãu liberal feita em Vertentes'! ... 

Quanto á frcguezia elo Bom Collselho, o nobre 
deputado n::io contestou a cxistcncia d:1 ror~~a pu-
Liica. · 

tambem os nobres deputados contest:n· a força do 
partido conservador. · . O Sn. SEGrs"mNno :-Alguns mezes antés do 

No estado em que se a.chavnm os unimos, diz o no- pcriouo eleitooral. · · · 
.bre deputado, el'a de receia:.· a lutu, e ~ómente por O Sn. NASC!)1ENTO PonYELw\:-Attribuindo o es-
3Lllor d11 ordem publir.a, a for()a nlli se achavn ; mus tndo lamcntavel dessa. comnrca, ai1tes á acr.ão da 
combine-se isto com o tlrocedimento do delegado . autoridade judiciaria do que ~i da autoridade ·poli
de pol~cin. . . ' cial, o nobre deputado esqueceu que o procedimento 

ú Sn. CosTA RmEmÕ ·: -E' cidadão re::peilavel e do presi<lenté da pro\"incia. demittindo o comman-
incapaz de violencia. . . dali te da fC2rta _policial, e ó collectoJ', para que a 

o SR. · NASCl:IIENTO PoRTELLA:-... e ver-se-ha . conflagraçao nao c!le[asse a seu extremo, protesta 
que: ar.mado da torça pubJien, muitó Jwvia·are- contra a sua ~precwçao_ 
ceial-o. e se conhecerá terem-se dndo ou não como No estado em que ~;c achava a comarca, o accõrdo 
conscfjueJJCÍa os acoütecímentos · havidos c que havido entre libc1·aes e conscrvadon~s, pará fa
constam dn minha exposição. . . zcrem u eleir.ão, noticiado pelo Dia1·io de Pel'lwm-

0 S_n. PnESIDE:"TJ? : -Já se esgotou 0 tempo que buco de 13 de Agosto, e que e.ffectivamcntc SL' rea-
o reg1mento pernutte. . - _ lizou, mostra hem qual era a compressão da força . 

O Sn. NASOI)lENTO "PoRTELLA:___: Sinto muito não Ambos · os partidos uniram-se, contra a. vi o-
poder concluir já: sou forç-ado a in':ocar a hon- lencia da autoridade polici:~l, que fez a sua eleição. 
dade de V. Ex., pedindo-lhe me conceda mais algum No dizer do nobre dcputndo difficil é a liquiua~rro 
tempo para concluir, ainda que resumidamente . da procedencia dessu compressão, si proYinha êlla 
Trat~ndo da ft·e~uczia de GraYatá, disse 0 nobre da autoridade ~udiciaria , 5i da a~to~idade l?Olicial ; 

de_putado não ter ahi havido emprego de força pu- e como qnc q!J-IZ fa.zc_r uma ~p~ec1açao desairosa ao 
bhca, e leu em J>t·ovn os attest:tdos do juiz de direito •. caracter do d1g:no JUIZ dt~ dtretto da comarca. 
e do vig:1rio. O .iuiz de direito diz apenas ·nãô con- O Sn.. SEGIS)lUNDO: -Não me referi ao cãracter · 
star-lhe ter llaYitlo emprego de força public.'l; não não direi que seja distincto, mas não tratei <listo~ 
affinna. ~ão tenho presente o attt>stado do vigario. aprede_i somente o~·:~ctos. ' 
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· O Sn. N . ...sciYEi\'TO PoRTELLA:- O juiz de direito 
da comarca coustituiu-se,tanto quanto podia,a unica 
garantia dos cidadãos l)acificos, que amedrontados 
pela autoridade policial acharam abrigo contra as 

. v~olencias e prepot'jncia.s, que soffriam, na acção 
energica da autoridade judiciaria. 

E é nestas condições que o nobre deputado diz 
que pesada em uma balança a força da ac-;:1o judi
ciaria e a da acção policial, mais pesava aqueUa do 
que esta"!! . 

Tambem não negou o nobre deputado que exis
tisse força publica em Aguas Bellas_ 

Os acontecimentos alli havidos e constantes da 
minha exposicão, acham-se provados pelos do
cumentos com que a instrui, e que não foram 
eontestados. 

O corpo eleitoral foi forçado a ·não proceder á 
eleicão da mesa dentro da i~freja matriz, e sim na 
casi da camara municipal. A recomendação; pois, 
que asseverou o nobre deputado ter levado o com
mandan~e da força, não foi cumprida. 

Em relacão a Quipapá o nobre deputado não 
contE\stou a· existencia {ia força publica; m:}s pro
curou justificar a prisão de dons eleitores no dia da 
organizaÇão da mesa-, dizendo ser devida á de
nuncia dada á autoridade policial, de terem elles ' ' . --armas e mumçoes em suas casas. 

Quem conhece o qu~ são as eleiçõ~s primarias, sa~e 
muito bem qu~nto mflue no ammo da populaçao 
a prisão de 1wmens qualificados, de eleitores que 
têm de tomar parte na orgnniza~ão _das ~esas e 
diricrir o processo eleitoral. Bastaria o so facto 
da prisão dos dous eleitores, não contestado, para 
que iustificada estivesse a allegação por mim feita 
de intervenrão da autoridade policial e o motivo de 
força maior· que levou o i.0_juiz de p~z_e demais 
eleitores e supplente~, depots dessa pnsao, a reu
nirem-se em logar differente, organizando a mesa 
e procedendo· á eleição . 

Qtümdo a autoridade policial sabe que um ci
dadão tem em sua casa armas e m uniçõeii ... 

O Sn. SEGisMuNno:- Como consta de um termo. 
O Sn . NAsci::-.tE::\TO PoRTELLA:- Não tive occasi.ão 

de o ler, por isso não posso aprcdal-o. :Mas da 
informacão que tive não . consta, c nem consta 
mesmo "uos JOrnaes dos ilias immcdiatos que ·no 
menos tivesse ha.vido tal denuncia. · 

Foi um pretexto porn amedrontar a popula~"ío,. 
para ver se conseguiam que os eleitores se pres-
tassem :i organiza«:ão da meso. illegal. _ 

E 'é notavel que se procure justiíica1··uril sublle~ 
le,.ado. que sol.J tal pretexto cérca as casas de clel· 
1ores e· os prende em dia, em q_ue ~m de concorr~r 
com os seus votos para orgamzaçao da mesa elet
~~- . 

Embora diga ·o nobre deputado não ter tido im
portancia esse facto, porque. os eleitores estiyera~:n 
presos muito pouco tempo, e certo que para mflmr 
na organização da mesa bastnva um minu!o, e 
acrescent:m~i que for<llll soltos quando a autoridade 
policiar soube que elles haviam requerido habea.s-
corpus. . · · 

Em Cabrobó S. Ex. tambem não contestou a pre: 
sença da força publica. 

UM Sn. DEPUTADO : __::.E' uma freguezia pequena. 
0 Sn. NASCI:MEl\10 PORTELLA : -Pequena que seia; 

·eu trato das grandes e das pequenas . 
. A • .i9 .- TOMO I- -·· 

Em Cabrohó, onde a autoridade policial prendia 
os estafetas do correio, e apoderava-se das malas, e 
apezar disto ~ra mantida e sustentada, o que não 
faria no pleito eleitoral com a forra publica á sua 
disposi~lio '! • 

Em Bom-Jardim o nobre deput..'ldo tambem não 
contestou a presença da força publica; mas pro
curou em· acontecimentos anteriores havidos com 
um cidadão liberal e inimizades delles decorrentes, 
explicação para os factos que alli se deram; mas 
não póde nem jámais poderia destruir a nrgumen
tação por mim produzida ·contra a illeg<llidade da 
eleição liberal dessa freguezja, e nem tão pou:;o 
contestar a validade da eleicão conservadora. 

Agora, que, Sr. presidente, menos interrompido 
pelos apartes, tenho apreciado, posto que muito li
geiramente a parte do discursõ do nobre deputado, 
referente ao processo eleitoral nus freguezias de 
que tratou, permitta-me V. Ex. que lhe peça. n. sua 
indnlgéncia bem como a daquelles que me ouYem, 
para proseguir por mais alguns momentos -

O Sn. ALVES DE ARAUJO:- Ouviremos com prazür 
a V. Ex. 

O Sn. NAscntENTo PoRTELLA :-Muito agradecido; 
nem esperava menos de-V. Ex_ 

Da for~a publica passo aos soccorros. 
Como já disse, Sr. presidente, ao justificar o 

meu requerimento ·de pedido de informações, n~o 
asseverei que durante os mezes do processo ele!
toral tivesse havido nugmento de despeza com .:•s 
soccorros publicas ; disse apenas que era uma das 
arguições que eu ouvia fazer, e ~pe, para verifi
car si era verdadeira ou falsa, ]Wecísava daquellas 
informações, visto não ter podido obtel-as d.a the
souraria get·al da província_ 

Esse requerimento deu logar a. que S. Ex. o Sr. 
presidente da província se doesse, como hontem foi 
fiit<' pelo nobro deputado, c se apressa_sse e~ com
muniear por telegt·amm:l ao ,gov~rno uu~erml _qu.c . 
longe de ter havido augmento tmha h~vulo diml-
nuiçiio dn. dcspeza. · 

Não foi com o 11m de molestar a S. Ex:. qa.e fiz 
aqui o requerimento ; não tenho motivo vessoal 
que á isso me levas:;e, como não tenho para com 
os meus advet·l;arios. 

Como reprcsentnnt~ da_ proYincia de Perna~n
Luco. corrin-nw a obngn!:-:to de requerer essas ln
forninções, <: folgu_rci .si,, por '~ntura, S. Ex.. d~u 
no rroverno 1mper~:ll mto<mnçao qi}C tenha fcl!O 
dcsnppm·"cer a suspeita que nntortzou o meu re
q:Ucrimento. 

Disse o nobre deputndo que longe ue haver 
au()'mentado tinha diminuído a despeza, pois que 
·nos ultimos tempos era de 200 contos mcnsaes e 
passãrn a ser de 100. _ ·-

A 1hesournria de fazenda, como tn·e occasw.o de 
dizer não me deu a certidão.requerida ;_ mandan
do a presiden.cia da _província, ~ rcqueri~1ento meu, 
que ella a desse nao havendo mcom·ement~, re~e
bi da província ultimamente a ieclaraçao f~1ta 
pela thesouraria de fazenda de não poder dar 
a certidão requerida por estarem as ctmtas, umns 
no thesouro, e outras em liquida~ão. 

-Assim não tenho documento que sirva de base 
para julgar com acerto. Presumia que a info~ma~o 
remettida a esta augusta camara pelo Exm. Sr. mt
nistro do imperio podesse satisfazer-me; mas com 
sorpresa minha vejo que não contém ella a impor
tancia da despcza, mas apenas a demonstra~ão 
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l 
cia de Pernambuco. 

Sabe V. Ex. a grande differença que ha entre a 
de;:peza feita mensalmente e a importancia dos 
creditas abertos para perfazer essas despezas. Póde
se abrir creditas para pagar obrigações já con
trahidas. 

Portanto, a informação do governo imperial 
não serve para o caso, não satisfaz ao pedido que a 
camara fez. 

O Sn. SEGIS~IUNDO :-E' verd:1de. 
O Sn. NASC!:O.lENTO PORTELLA:-Sendo assim, não 

tenho, senhores, sinão que recorrer a ·um jornal 
que se me remetteu da província o - Dim·io de 
Pentambuco- de 31 de Outubro de 1878. 

Ahi se lê (lendo): 

• ·Cm:OIISSÃO CENTRAL DE SOCCORROS. 

Maio de 1878 ...•............. 
• Despeza relativa ao mesmo tempo 
• Saldo anterior em favor da c m- · 

n1issão. · .................•..... 
c Idem em 31 de :Maio em favor da 

commissão passada ..•........ 
• Termo médio da despeza men·-

sal. ........................ . 

Commissão actual 

• Receita do mez de Junho .... . 
• Idem do mez de Julho ..... .. .. . 
c Idem· do mez de Agosto ...... . 
• Idem do mez de Setembro ..... . 

c Despeza do mez de Junho ..... . 
c Idem do mez de Julho .......• 

·c Idem do mezde Agosto ....... . 
• Idem uo mez de Setembro .... . 

O Sn. SEGis::~ru:.-.1>0: -l\ão apoiado. 

i.1.8~: 612bH4: 
1..4:77 :294:;5139 

1.18:785~4:10 

292:682~Q75 

295:4:58,5827 

Si:2:H6000 
50:056t)l20 

24:5: i72i$680 
i7 4:: i01r$140 

520:5~06940 
18:390;$385 
7:1.:156;56!3 

220:861;5207. 
190:930~337 

O Sn. NAscu.mz.."To PoRTELLA. : - . . . porque de 
Sl:2H,;OOO, que foi em Junho, e de 50:056;5!~0, qué 

· u o, passou a ser e - : '_ , em 
Agosto, e de 174::101$000, em Setembro. 

O Sn. SEGISMUXDO. :-:-Porque pagou-se o deficit 
dos mezcs anteriores, em que não havia dinheiro_ 

O Sn. NAsCilllENTo PoRTELLA:- Perdôe-me; nem 
o nobre deputado póde affirmal-o, nem eu tnmbem. 

O Sn. SEGISMUNDo :-Sim, senhor; mas affi.rmo 
que o presidente deu essa informação . 

O Sn. NASCil!ENTO PORTELLA :- Eis a razão por 
· , ra in or açao mmucrosa, como 

pedi. Não tendo -vindo essa informação, ante este 
balanço ou conta autorizado fica o juizo que corre 
na província, de ter havido effectivamente au
gmento de despeza com soccorros publico~, na 
época eleitoral. 

o Sn. SEGISMU.NDO :-Não, senhor; não fica auto
rizado isso . 

O Sn. CosTA RlllEIRo :- E' que no partido de 
V. Ex. ha homens muito maliciosos. 

Sn. NAsCilllEl\--ro PonTELLA:-Sr. presiilen te, a 
respeito de soccorros publicas, limito-me ao que 
fica dito: ~as .c,Etmpre-me ~ão deixar se~ re~: 

. ... .-. . • s 
Sr. Visconde do Uvrnmen to, cstiio <I i se rim inndns ns 
verbas rcmettidas para diversas localidades da pro
T"incia, d~zenns de contos de réis. · 
• O Sn. SEGISl\lUNDo:- Trezentos e tantos contos. 
- 0 Sn. NASClllENTO PORTELLA : -Peço que me 

Sr. presidente, a com missão anterior compoz-se 
de homens que estão tão altamente collocados quE. 
a seu respeito não póde haver a minima suspeita : 

r . i c o ivramen o, commercran e e pro-
prietario, e que tem uma fortuna avultada ; o Sr. 
Dr. Joaquim Gonsalves Lima, distincto magistrado, 
cujo caracter e honestidade ninguem póde pôr em 
duvida, e o Sr. Dr. Augusto Frederico de Oliveira ..• 

0 Sn. COSTA RIBEIRO:- Este entrou depois. 
O Sn. NASCIMEl\"TO PoRTELLA.: __ -... negociante, 

proprietario e homem igualmente considerado pelo 
seu credito. 

v andonou 
a commissão, não esta-va nomeado primitivamente. 
(Ha outros apartes.) 

O Sn. NAscrm:z..--ro PORTELLA=~ Peço aos nobres 
deputados que nãome interrompam; fallem depois~ · 
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mas deixem-me ao menos cumprir este dever de 
pernambucano, para com uma commissão que tan
tos e tão relevantes serviços prestou não só ás duas 
administrações,como,Sr. presidente, á primeira das 
administrações li!Jeraes, que se succederam áquellas_ 
. O Sn. SEGISMUNDO :-Eu não argui a commissão; 

defendi o actual administrador, e então comparei 
as duas commissões. 

os . -o 
nos pernambucanos que, quér na administração do 
Sr~ Dr. Manoel Clementino Carneiro da Cunha, 
quér na administracão do honrado Sr. desem-

_.llargador Fra:Q-cisco de Assis Oliveira Maciel, tra-
balharam com toda a dedicação, com.todo o em
penho, para acudir aos reclamos da população fa
mint'a, e deram su~cesslvas provas de inexcedível 
zelo em auxiliar. a acção da administração publica, 
sem .a mini ma re~ribuição, sendo que o Sr. Visconde 
do Livramento adiantou por vezes quantias avul-

s , a o or 1 , em as-
embolso de 300:000,)000. 

~i~adãos!. c9mo esses . que constituíram a com-

O SR. SERA.PHico:-0 que se disse foi quo houve 
muita condescendencia com correligionarios· do 
interior. 

O SR. NAsciMEl'o"TO PoRTELLA.:- Os nobres depu
ta~os repet~m em ap.artes uma arguição que foi 

' vincia; mas a essa arguição respondeu a com-
missão em olllcio dirigido á presidencia .da pro
vincia em 16 de Janeiro. Peço permissão para 
transcrever em seguida ao meu discurso a parte 
desse officio referente ao caso : abi está dito pela 
commissão quaes as· freguezias para onde remetteu 
dinheir~, e a razão por-que o fez. . 

O Sn- Sli:R.APHJCO:- Dá conta. de todas @.S fre-
guezias? · 

O SR. N.A.scniENTo- PoRTELLA :-Estão ahi men
cionadas todas ; o nobre deputado lerá a resposta 
da commissão áarguição feita pela Provi!Wia, res-

verdadeira, porque a Provincia não reto1·quiu. 
·o SR. SEnA.PHrco dá um aparte . · 
O Sn. NAScnrEJ~o"To PoRTELLA.: -Os nobres depu

tados pois repetem uma arguição cabalmente 
respondida e que nl!o devia ser repetida ! • · 

O Sn. ·CosTA RlB :- ã t u-
xemos essa recordação ; V. Ex. foi o primeiro que 
tratou desse assumpto_ . 

OSn.NASCrMENToPonTELt.A:-Mas Sr. residente · 
não é isto apenas ; tanta consideração merecia essa 
commissão da. administração liberal interina que 
tendo pedido lhe concedesse demissão, S_ Ex:. o Sr. 
Dr. Adelino de L una Freire não lh'a deu, e in
sistiu para que continuasse. 

O aétual presidente da província, o Sr. Dr. Adol
pho de Barros, insistiu tambem para que conti
nuasse, o que não conseguiu, certamente por mo
tivos confessaveis e honrosos. 

Si houvesse a chamada corrente metallica ara o 
a to sertão, as a 1mstrac;õcs iberaes pediriam e 
instariam com os membros da commissão, para 
que continuassem a servir? -

Esta só consideração bastaria pàra a ·defesa da 
illustre commissão. 

O SR. SERA.PHICo:- Um dos membros da com
missã() pediu demissão apenas foi demittido seu 
irmão, administrador do consulado. 

O SR. NAscnl&'noPoRTELLA:-YV. EEx. tenham 
paciencia, é a ultima ve7. que me cabe fallar nesta 
aiscussão c não se.i que sor-te me estará rt'senrada. 
Si tivesse tanta certeza della, quanta é a convicção 
do meu direito, cu aguardaria occnsião para res. 
ponder-lhes. · 

as nao posso ter essa certeza, nem tombem 
posso dizer, como ainda ha pouco ouvi, que a opi
nião da cnmara está formada, e por isso peco a in-
dulgencia· daquelles que me ouvem . · 

0 SR. LEIO VELLOSO : -V. Ex. tem direito a ser 
ouvido com toda a attenção (Apoiados). 

O Sn. NASCtl\lEr<""ro PoRTELLA:-Eu poderia, Sr. pre
sidente, entrar na apreciação de diversos actos de 
autoridades policiaes em di.trerentes localidades da . . - . ... . . . . 

·Poderia mesmo referir muitos attentados com
mettidos pela força publica quando r~gr~ssava dos 
destacament~s em que se acllava_ 

O Sn. SEGISl\IUNDO :- Em relar.ão a muitos eu 
direi que V_ Ex. tem razão. · · · 

0 Sn. NASCUIENTO PORTELLA : - Aceitando O 
aparte cóm que me honra o nobre deputado chefe 

· de policia da província, basta-me apenas deixar 
consjgnado que pela indisciplina da tropa se de-

. oderia tambem, res-
pondeudõ a um dos 3partes dos nobres deputados, 
mostrar quanto é infundada a t~.llegaç.ão do exclu
sivismo do partido conservador quanto aos empre
gos putJlicos. Notarei sómente que emquanto na 
situação passada apenas 26 empregados publicos 
foram demittidos, na situação actual durante o 
tempo da administração do vic~-presidente foram 
demittidos mais de 60, e a<:rescentarei que naquella 
situação era crescido o numero de a~v~rsnrios que 
occupavam empregos geraes e provmcw.es. 

(Trocam- se diversos apartes.) 

~ 

guinte: 
., 0/(icio_- Illm. e Ex:m~ Sr.- Acabo de ler as 

palavras hontem proferiaas perante a augusta ca
mara dos Srs. deputados sobre a publicaç~o dos 
trabalhos relatiyos á eleição da l>rovincia de Per
nambuco. 

·• A consideração que devo á augusta camara dos 
Srs. deputados obriga-me não a responder áquellas 

alavra.s mas a ex licar o meu rocedimento:, 
• Na exposição que apr~sentei á .ill~tr~ i. a con~

missão de mquer•to, t•efermdo-me a ele1çao do Exu, 
disse - offereço em prova o seguinte documento : 
o edital nwn.dado a~,. pelo l ." jttiz ~ paz da (re
gUA!zia do Exú. 
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« O Diario Official de 30 do mez passado, publi
cando esse documento, reproduziu o escripto que 
em :;eguida a elle achava-se publicado no jornal 
Tempo, e que era inteiramente estranho á mate ria. 

c No mesmo dia 30 procurei o Sr. administrador 
dt~- typographia nacional mostrando-lhe o engano 
havido, tendo em resposta que a minha reclamação 
sez'ia attendida na impressão aYulsa a distribuir. 

< Eis a verdade que cumpre-me le"\"ar ao conhe
cimento da au~'~'usta camara do~ Srs. de utados 
ffi{"Smo para que fique patente que não instrui a 
minha exposicão com artigos ou communicados de 
jornaes. Espêro, pois, que lida t1 p1;esente ex:plicà
ç?;:o, bem como a carta junta e resposta a ella dada, 
seja tudo publicado. Rio, 4 de Janeiro de 1879.
nim. eEx:m. Sr. 1.0 secretario d'1 camara dos Srs. 
deputados .-Jfan.oel do Nascimento llfacllado Por
t:?lla .. • 

c Cai·ta.-Illm. Sr. administrador da typogra· 
h ia nacional.- ueiro. V. S. ter a boudade de res· 

pon er-me: 1.0 , se no dia 30 do mez pas~ado pro· 
curei a V. S. apresentando-lhe o Diario 0{/icial do 
mes~o dJa, e mostrando-lhe ~cr havi!io engan~s na 

exposicão perante a :f.. n commissão de inquerito da 
camara dOS deputados, especialmente na do dOCil· 
mento -w~ico da sel'ie 1.8, que é o jornal Tmnpo, do 
qual só havia a reproduzir a parte relativa á fr'l:l-

- guezia do Ex:ú por ser a em que se acha o edital do 
j~iz de pa~ da mes~a_ freg11ezia, á que e~ me refe-
~ ' ... . ., 

_engano, decla1·ou-nie que attenderia á minha recla-. 
mação na publicação a"\"ulsa para a camara dos 
deputados. fazendo com que nella não fosse repro-

. duzida a 1iarte extranl:m á materin e relativa ás fre
guezias de Cimbres, Cabrolló, Yilla Bella e B11ique, 
que em seguida ao referido edital :;e encontra no 
mencionado jornal. Permitta-me Y. S-. fazer da sua 
resposta o uso- que me convier. Sou, etc. Rio, 4. 
de Janeit·o de :1879.- llfa.noel do Nascimento Ma· 
ohado Portella.-Illm. e Exm. Sr. Dr. Manoel do 
Nascimento :Machado Portella. -Respondo pela 
affirmativa aos quesitos da carta SU!lra, por ser essa 

, a verdade. · Póde V. Ex. fazer desta resposta o.uso 
.e , .- n nz . a vao. • 
A votação do primeiro parecer na sessão de ! 3 

devet·ia produzir em meu espirito o desanimo, o 
desalento; mas as palavras quo então aqui -proferi e 
q uc _foram as ultimas em sess:io preparatoria mos·· 
tr~r{\m bem qual a minha resolução. 

Prossgui pois na deres · · . · · 
vesge de attender apenas para a decisão então pro
ferida, não teria mais razão de ser a minha insis
tencia . .Annunciada a reunião da comm•ssão ara o 

H! h·! a 1m e ter ogar o e ate ora so re as e et· 
~ões de Pernambuco na parte adiada, · compareci : 
estavam presentes os quatro dignos deputados de 
Pernambuco e os quatro de outras províncias, fal
t:mdo o digno relator : não discuti ; fiz apenas. al
gumas perguntas ao dignO" presiden!e da commis
são e referirei quaes foram, bem como as respostas, 
porque desejo que nos annaes desta ca.mara fique 
constando o meu procedimento. · 

A V pergunta foi si tinha ha"\"ido contestação 
· · si. - ; s a, nao. 

A 2." si ao menos tinha sido apresentado algum 
documento em contrario; resposta, não. 

A 3."' si apezar de não ter havido contestação, 
era cabivela discussão; res-posta, sim. 

Perguntei ainda si a eommissão tinha presente 
o trabalho da apuração parcial que autorizárn 
o seu L 0

. parecer approvado pela camara ; e 
-a resposta foi que nenhum trabalho havia sido 
apresentado á commissão neste sentido, sinão o 
proprio parecer. Então declarei que me abstinha 
ac discutir e limitava-me a otrerecer o merecimento 
da minha exposicão escriptá, já então impressa. 
E conclui, dizendo que a illustre com missão tivesse 
bem resente a cir umst n ia ue e -o · 
que agora repito, de que na sessão do dia :1.2 nesta 
augusta camara, perguntando eu ao ·illu.stre pre
sidente, qual o destino a dar aos documentos, de 
que bavi~ eu fallado, referentes il votação do col
legio de Pão d'Alho, recebi·em resposta que os en
tregasse ácommissão; e dirigi-me immediatamente 
ao digno presidente da commissão e ao Sr. Dr. 
Franco de Sá, membro da commissão, entreguei-lhe 
a certidão e mais papeis relativos ao objecto, . de
cla~ando-me .Io_go S. Ex. qu.e, não ~1!-uccionando 

1 , , , 

era preferível que eu com taes papeis ficasse para 
o uso que me conviesse : que assim no dia se-

• • O' T 

recinto, para o requerimento'·que eu tinha a fazer 
antes de ser submettido á votação o :f.. o parecer,
achavam-se..esses documentos em meu poder, e por 
ter sido approvado o parecer, ~ontinuavam ellcs 
ero meu poder. 

Aproveito l)Ortanto a occasião para, referindo esta 
taneia, 6:eelaror que-farei transcrever no 

meu discurso os requerimentos e certidões res
pectivas; a petição ao juiz para o exame no livro de 
notas do tabellião de Páo d'Alho; os quesitos apre
sentados para esse exame, a resposta dada pelos 
peritos, e a sentença ·-proferida -pelo juiz, -perante 
quem teve logar o exame. 

Transcreverei estes docümentos para que nunca 
se -possa suppôr que eu_ de~unciei a esta augusta 
camara um facto tão grave. sem que estivesse mu~ 
nido da competente proYa. -

Ainda com referencia á commis:;ão, devo dizer 
que no Diario Otficial de 2:1. li annuncio de que 
nesse mesmo ia teria de se · li · · 
-parecer sobre os dous -logares restantes na depu
tação de Pernambuco : compareci; mas não en
contrei · a commissão completa; estava presente 
o digno relator, m3s faltava o Sr. Bezerra de 
Menezes : lido o parecer, o Sr. Franco de Sá re
quereu que ficasse ~di.ada a discussão P.~r ;6:_ho~a~: 

encerrada a discussão, o seu fim era· requerer á 
camara que resolvesse a questão; tanto mais quanto 
em sessão de 29 de Janeiro de i877 havia a camara 
decidido que o~ deputados não podem votar sobre 
as eleições da provincia a que pertencem. 
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Foi, pois, desprezada a prelimi1~.a1· firmada na 
decisão de 29 de Janeir.o de 1877, concedido o 
adiamento pedido pelo Sr. Franco -de Sá e no 
dia 23 sem estar presente o relator, foi discutido e 
approvado o parecer, menos na parte relativa ao 
collegio do Brejo. 

Fazendo este historico, aproveito a occasião, 
Sr. presidente, para protestar contra n asseveração 

ue a ui foi feita com referencia á situacão con-
serva ora. Disse-se que os Srs. conse mro oao 
Alfredo e Dr. Pedro Affonso,. ~orno membros da· 
Ln commissão de inquerito, tinham então concor-

. rido com os seus votos para o parecer da eleição de 
Pernambuco. Não quiz então contestar essa asse
veração, porque não estava habilitado a fazel-o; 
mas hoje posso dizer em vista dos pareceres então 
dados sobre as eleicões de Pernambuco (mostrando) 
datados de :18 de Jã;o.eiro e 2 de Março de 1877, que 
em nenhum del!es se encontram os nomesdaquelles 

OSn. EPAlliN()XDAS DE MELLO:-Deviam votar;·é · 
a unica doutrina constitucional e verdadeira-

R. I ASCIMENTO ORTELLA : -~ ao ra O 1 • 
cutir este ponto de doutrina. Disse e repito -a 
camara resolveu-, e ella é competente para fa
zel-o, por acto de 29 de Janeiro de :1877, em con-
t•·ario á opinião do nobre deputado. -

O Sn. EPAMINONDAS DE MELLO :-N:l cnmara até . . 
titucional. -

O SR. LEÃO VELLOSO :-Nós da Bahia sahimos. 
0 SR. NASCIMENTO PORTELLA:- A ultima decisão 

foi profP.rida no sentido que acabo de indicar, ~ 
·consta da svnopse d0s trabalhos desta camara a 
pagina H3, e deve constar dos annaes que a deci
são foi tomada sob proposia, me parece, apresen
tada pelo actual Sr. ministro da fazenda por occa
sião do julgamento da eleição do Rio Grande do 
Sul.. - -

E j:i que tenho presentes estes pareceres, apro· 
veito a occasião para notar que é sem razão, que .. . . . . 

o que contém não só o parecer como· a exposição 
por mim apresentada e documentos que a instruem, 
proporções que elle não tem, considerando-se como 
cousa nunca vista, quanto á extensão ou volume: 
ao contrario compare-se esse trabalho com o 2.0 

. daquelles P.areceres, o parcial, que tCJ!l &:0 paginas 

parecer, ex:posição e documentos sobre a minha elei. 
ção têm apenas 80 em typo do Diario O cial, e 
ver-se-ha ue não ha razão ara ::t observa ão feita. 

Preciso concluir, e vou fazel-o tratando de as
sumpto que, comq;uanto refira-se á eleição~ reputo 
mais relativo á mmõ.a pessoa. 

Habituado a tratar os meus adversarios com toda
a consideração e tendo sempre os nobres deputados 
procurado corresponder ao modo por que . os tenho 
tratado, foi com sentimento que ouvi . hontem e 
hoje li em uma parte do discurso em primeiro 
logar proferido as seguintes palavras (Lê):- c Lri
mento ue o Sr. Dr. Portella fosse encarreo-ado 
de vir representar nesta camara o papel de _proto
gonista nestn scena de falsificação planejada em 

-.Pernambuco pelo partido conservador.~ 
O SR. SEGISMUNDO : -E' o resumo t
O Sn. PoRTELLA:- E' o discurso. 

Si a ninguem que me conhece poderia caber o di
roito de, a meu respeito, usar destas expressões, 
certamente estava longe de esperar que o nobre 
deputado .... 

O Sn. TAVARES E MELLO:- Ellenão teve inten
ção deoffender a V. Ex. V. Ex_ considera válidas as 
elei!:ões, elle as considera falsas. 

O Sn. NASClMENTO PoRTELLA:- São palavras que 
o no re epu a o por st pro ere, em ora ga 
que em nome delle- as profere ; mas o que está 
escripto e ar.abo de ler, e o facto de em seguida 
ao meu aparte nenhuma exr•licação ter sido dada, 
é que autoriza agora as palavras que profiro. 

Para com o. nobre deputado, a quem me refiro, 
guardei a maxima cQnveniencia. Discuti a eleicão 
de Santo Antão, que foi presidida pôr S. Ex. sem 
siquer proferir seu nome ;_ não podia esperar, não 
tinha o direito de suppor que a meu respeito assim . - . 

Ninguem tem o direito de me suppor capaz de 
vir representar o papel de protorronista... em 
scenas de falsificação_ Si· os nobres aeputados ela 
mm a provrncm, que me onram com a sua pre~ 
sença são capazes de contestar minha asserção, 
digam se lá ha alguem que me supponha capaz 
disto. · 

Ainda gu:mdo as deições que tenho sustentado 
como vâhdas pudessem~ no juizo do nobre depu
tado ser consideradas falsas, jamais seriam cabidas 
aque as expressoes, even o ca a um respeitar a 
convicção alheia · como deseja que a propria res-
peitada seja. . · 

UM Sn. DEPGTADO :-V. Ex. deve aceitar a expli- . 
cação dada pelo nobre deput~do ; não pódc ter _ 
havido intenção de offensa a V. Ex. ; está fazendo 
uma injustiça ao Sr. Dr. Beltrão, que é incapaz de 
dirigir a v. Ex. e a quem .quer que seja uma ex
pressão grosseira ou insultuosa. Si el!e estivesse 
presente explicaria perfeitamente. 

O Sn. NASCil\lENTO PonTL"ELA: -Devo aceitai-a 
mesmo porque em seu discurso S. Ex. disse que 
-reconhece e venera o meu caracter, o que seria 

as an e para que em s gu · a nao s tss á 
-minha pessoa por aquella fórma. . 

Acrescentou o nobre deput~do que eu fui- c in
cumbido de vir apresentar perante ·este tribunal o 
testamento falso de ingratos desherdados que pro
curam na falsificação o recurso de apoderar-se da 
heran do herdeiro legitimo. • 

UM Sn. DEPUTADO :- Isto é com o partido e não 
com a pessoa de V. Ex. 

LLA:- uando or ven-
tura se pudesse considerar testamento as eleições 
conservadoras de minha província eu me t~ria por 
feliz em havei-as sustentado como tenho feito, por- . 
que ao menos ficará patenteada a sorte que aUi foi 
reservada ao meu partido no pleito eleitoral. . 

Mas engana-se o nobre deputado quando da a 
esse testanumto a qualificação de falso. Os docu
mentos com que instrui minha exposição, as aue..: 
gações que ella contém, e as considerações que 
tenho feito p~rante esta au~usta camara.t doeu~ 

' não foram refutadas, ahi estão para mostrar que--
não um testamento falso, mas um formal protesto 
de que é vivo e ainda tem acção para reagir, nos 
termos da lei,- em defesa de seus direitos e em 
defesa do voto e liberdade do cidadão, foi o que 
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meu partido incumbiu-me de apresentar ao pai?; 
.nesta :iUgusta eamara. 

UM Sa. DEPUTADo.-V. Ex. está dando uma 1>rova 
disto, prova que lhe é muito honrosa, principal
men~-..P- considerarmos que outros andam go
zan~s''ágora das· delicias de ,P:~riz. 

0 Sn. NASCIMEl\"1'0 PORTELLA :-Disse O nobre 
deputado em apnrte, quando eu fallava na sessão de .. - . :- . 
sido eseriptas na sociedade Propagadora e com
prometteu-se em vista da [>rovocaç-ão, que então 
lhe fiz, a provar sua asserção qua11do fallasse. 

Hontem o nobre deputado ia concluindo o seu 
discurso sem ter-se referido a este ponto, quando 
em aparte lembrei-lhe o seu ~()mpromisso, 

S. Ex. respondeu : 
• Uma vez que o 'nobre candidato me provoca a 

. tratar deste ~onto, direi que as actas da duplica~a 

-catas da província, foram eseriptas nó Recife, na 
Propagadora, onde se fez tambcm a apuração. E 

ã só as a ta com · · gt· :- · 
sentada pelo nobre deputado, foi igualmente 
escripta. no Recife, na Pro pagadora. • 

Interrompi a S. Ex. com este aparte : •não basta 
dizer •, acrescentando, o que não .vejo publicado: 
• é preciso provar. • · · 
. Cont~nuo~ o nobre deputa~o seu disco/so _e eu 

trazer as provas. » -

Recordo-me de que o nobre deputado disse que 
tinha documentos; e eu pedi-lhe que os lésse ... 

U111 SR. DEPUTA no :-E os documentos · foram en
tregues por elle. 

0 SR. NASCIMENTO PORTELLA .:-Apezar_daminha 
ínsistencia, o nobre deputado não leu os documen
tos e disse que elles estavam á minha disposição. 

Sr. presidente; a circumst:mcia de ter a so.c1ednde 
Propagadora sua séde ·no mesmo edificio, onde eu 
tenho o meu escriptorio de advocacia, e o facto de 
ahi se ter dado a a uração .feita })ela eamara muni-
· - • , · a r ere e1a o no re 

deputado, indicam bem qual o fim a que se propoz, 
dizendo que não só as actas dD. elefção de Santo 
Antão como as demais foram escriptas na séde da
quella sociedade. _ 

U~1 Sn. DEPti'TADO :-Está V. Ex. perscr~tando o 

1sto e attribuindo intenções offensivas. 
O Sn. NASCI:\IE:i'.'TO PoRTELLA :-Si o nobre de u

tadotivesse cum rido a obri a ão riC'I'orosa ue I 
corria de lêr os documentos, o que não fez .por 

· mais instante que fosse o meu pedido, teria logo 
esta auglista camara visto que valor tinha a asser~ 
ção de S. Ex. Mas o nobre deputado declarou so
mente que elles estavam á minha disposição; mau
dei 'buscai-os ; aqui estão, e, senhores, nelles não 
ha palavra algilma que possa ter a minima refe
rencia á soeieaade Propagadora, nem a terem sido 
escriptas como elle d-isse, na cidade do Recife, as 
actas da eleição de Santo Antão ou de qualquer 

Elles ahi estão (mostrando). São 5.· 
Eu os Ier.ei e darei noticia do que contêm. 
O L .. documento é um attestado do vigario da 

Crezn.ezía de Sa_nto Antão declarando que no pleito 
eleitoral o parttdo conservador não se apresentou 

na matriz ; que no engenho Campo Alegre apenas 
existe um oratorio·privado ou de família provisio
nado legalmente para nelle se poder celebrar missa 
e que o dito oratorio está no terraço :la casa dare
sideneia do referido engenho Campo Alegre. 

O :~ttestado é de 30 de Novembro de !878. • 
O segundo documento é um requerimento diri

gido ao juiz municipal da Vietoria por Elysiario 
Augusto de Moraes, para que attestc: !.0 si por 

-- - - _ • - · - a· 1 

voto do cidadão pela força publica; 2. o si os par
tidos politicos se apresent-aram na igreja; 3.0 si 
houve duplicata; ~-o si no engenho ·cam[lO Alegre 
existe alguma igreja. O attestado do juiz munici
pal dado a esta petição, diz: que não houve con
strangimento de voto e nem o podia haver porque 
a opposição não se apresentou; que niio houve 
duplicata e que no engenho Campo Alegre não ha 
capella publica . 

u 

ou ra par e: nen uma pa avra so re ocze :ade ro-
pagadora. _ 

O ~-o documento : Certidão passada por despacho -
do subdelegado de policia do 1.0 districto da Vic
toria a requerimento do Dr. Pedro da Cunha Bel
trão do teor do protesto do cidadão Pacifico Miguel 
Ponce de Leão, contra uma cti ão- de 'ustifica ão 
em ma erta e ettor , que · ·parece ser a nota ou 
copia, documento n. 3. 

Aqui está o protesto, não ha uma unica palavra 
a respeito. . · , -

o 5. o documento é. uma jus ti fi cação datla pe
rante o juiz municipal pelo eleitor geral tenente 
Manoel Joaquim Marinho sobre diversos pontos re-
lativos á eleição de Santo Antão. · 

Aqui está, póde-a ver quem quizer, não diz uma 
palavra a respeito. Juraram nesta justificação qua
tro testemunhas, nenhuma diz que as aetas da 
eleição de Santo Antão foram escriptas na Sociedade 
Prapagad01·a, e ao contrario uma dellas diz ter 

'd ài er ue a eleicã fura feita. o-

La-vra de laboatão. 
:Assim pois, Sr. presidente, si são estes os cinco 

documentos em que o nobre deputado firmou-se, 
não sei como S. Ex. pôde julgar-se habilitado para 
dizer que nelles acha-se a prova da sua asseve
raçã_s~. 

ahi se encontra. 
O illustre deputado disse que-era fictícia a eleição 

conservadora de Santo Antão. Aqui está o Diario de 
Perna:rrihuco de õ e 8 de Agosto dando noticia do 
que occorria ein Santo Antão. 

Disse S. Ex. ·que não ha-via eapella no engenho 
Campo Alegre; aqui está a concessão da autori
dade competente (apresentando o docurnen~o) que é 
monsenhor Roncetti, interuuncio; e aqui está, . ~ - . . 

. , 
sentido de que alli celebra:se missa. 

A exposição que fiz dos acontecimentos alli ha
-vidos não ~i destruída; o, nobre deputado,_a quem 
me refiro, não entrou ao menos na aprec1açao do 
~Jfilcio do subdelegado, omcio constante da acta 
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em diHgencia cercado a casa em que tra alhava a 3.000 saecas de farinha, 100 de feijão, iOO de milho, 
mesa parochial, se apoderado de papeis ele i toraes 50 de arroz, 50 barricas de bacalliáo, 3 fardos de 
e inutilisado e:;ses papeis. Não se referiu ao menos fazendas e !:013~00 em dinheiro. 
á declara~ão, feita por um dos liberaes perante a Para o deposito do Limoeiro enviámos 292 saccas 
mesa liberal e- constante da aeta de 6, de haver o· de farinha, iO de feijão, -40 de milho, 32 de arroz, 
orgão do partido conservador annunciado que a · 42 arrobas.de carne secca, 14 barricas de bacalháo, 
mesa estava funecionando naquella casa. e 3:0006000 para pagamento de fretes. . 

O cerco da matriz e do paço municipal est.á pro- Remettêmos á commissão especial do Ouricury 
vado- pelos documentos, que instruem a minha para pagamento de fretes, soccorros aos indigentes 
exposição. · ~ concl';lsão dos rep~ros da cadeia, de que se acha 

cer o, arrom aro n o j , : . _ -
presidente da mesa parochial estão tambem prova· sidades daquelle termo e a requisição de meios 
dos, não só pelos ditos documentos, como pela vistoria para occorrer a taes despezas constam do officio da 
e exame, que esse cidadão submetteu á conside- respectiva commissão de !6 de Dezembro, junto 
ração do governo imperial na representaçã.o, sob n. i, ne~ssidades que ainda subsistiam em 29 
~ue lhe dirigiu contra o subdelegado respectivo_· de Dezembro, como consta do offi.cio desta data 
Eis o que diz essa representação. (lê) sob n. 2. 

Tenho aqui a cópia da vistoria, a ,que se pro- Remettêmos á commissão especial de Granito para 
cedeu, a requerimento delle, em sua propria casa ·fretes e soccorro aos indi~entes, em vista do offi.cio 
e q_ue prova a violencia que a autoridade policial d<l juiz municipal daquelle term.o, dirigido a V. 

Sr. presidente, vou concluir. Demasiado-tenho 
abusado da attenção de V. Ex. e daquelles que me 
ouvem. (Não a.poiados. 

posstve que seJa esta a tlma vez, qu 
aqui me ouçam, mas nem porque isto possa acon
tecer deixarei de conservar muito ém lembrança 
a attenção com que hoje me honram. 

Si no desempenho de meu aever tenho parecido 
menos. conveniente, não me resta sinão pedir des
cul a. Na minha inten ão nunca esteve dirigir a 
menor o ensa a qua quer os meus a versar10s, e 
muito menos o faria em óccasião-come esta, em 
que, na qualidade de representante da minha pro
víncia~ defendo o direito, que supponho meu, de
fenão o direito, que supponho della-

Qualquer que seja a minha sorte, levarei recor
dações desta sessão,. e as gual."darei com a plena con· 
vicção de que soube cumprir o meu dever e de que, 
ainda quando me falhe a esperança de que cada um 
tenha sabido cumprir o seu, ao menos na intenção 
de todos esteve fazer a justir,a a que me julgo com 
direito. · 

Tenho concluido: (Muito lJomJ· muito bem.) 
R· EGISliiUNDO:- ... X. a OU mui O n, 

portou-se com toda a moderação e prudencia, e 
aeu mais uma vez prova do grande talento e habi
litações que possue. 

O Sn. Bu.A.nQUE DE 'M.A.CEno:-Fallou muito bem, 
mas sem razão. -

(O ora~r é fel_icltado.) _ . 

N. t .-oFFICIO nA. co:Mr.rrssÃo DE socconaos. 

Soccorros publicos. - Commissão central de soc
corros do Recife, i6 de Janeiro de 1878 . ...,-- Illm. e 
Exm. Sr.- Temos a honra de cumprir ainda uma 
vez o dever de noticiar a V. Ex. às occurreucias ·da 
L a quinzena deste mez e são as seguintes : 

A' presideneia do Ceará remettêmos i5.i88 sac
cas de farinha e 6.000 saccos vasios. 

A' presidencia da Parahyba enviá mos 5.64.7 saccas 
de farinha, i50 de arroz. !50 de milho, !50 de feijão, 
iOO de bacalhào, 200 caixas de bacalháo, 360 .ar
robas de carne secea, t3 fardos de fazendas e 5.35 
saccos vasios. ' 

A' presidencia do Rio Grande do Norte enviámos 
i2.ti9 saccas de farinha e 5.000 S3.CCQS vasios. 

A' comniis~ão especial de Ingazeira, para supprir 
as faltas mot1vadas pela demora dos soccorros en
viados do Limoeiro, attento o mão estado das· es
tradas e falta de conducções, remettêmos a quantia 
de 1:000~000. Essa remessa foi feita em vir
tude do officio daquella commissão, datado de 2-í 
de Dezembro,junto sob n. 6. _ 

A' commissão de Flores que, ha m.uito; está pri
vada de receber ge:p.eros em con_êequencia dos i:náos 
caminhos e falta de conducç.oes, remettêmos a 
quantia de 1:500J)OOO, em VIrtude da requisiÇão 
constante do officio da mesma commissão de iS de 
Dezembro, junto sob n. 7. · 

A' commissão especm a v1 a o rmmp o que 
no dia i. o de Dezembro nos havia dirigido o pfficio 
junto s.ob n. 8_, descrevendo o estado desesperado 
em que se achava,e a quem na :~.-a quinzenadaquelle 
mez envi:imos a quantia de 1 :500~000, cuja re· 
cepção accusa no o filei o junto sob n. 9, remettemos 

ai n rimeira uinzena. do corrente mez a uan-
tia de 1:5.0015()00. E liio urgente a necessr a e ex
posta no primeiro daquelles officios e tão conside
raYel o numer~ de retaral!tes, e indige~ltes do !ogar, 

quena quantia. . 
A mesma commissão ex.poz-nos em officio de · ~ 

do corrente sob n. 9--bis-o miserabilissimo es
tado em que se acha a casa de caridade daquella· 
villa, onde já haviam fallecido de fome 3 menores 
e á cuja superiora havia a dita commissão empres
tado a quantia de 200~000 para occorrer ás neces· 
sidades do grande nu:mero de recolhidas que alli ha. 

Em vista dessa informação enviámos áquella 
... - . .. . 

de 7008000, sendo 500t$000 p~ra soccorro das. re
colhidas e 2008000 pat:a pagamento do debito da 
commissão. -



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 26/01/2015 14:42 - PÃigina 32 de 34 

I&JST~=""~~~~~s.~eiíf9"'ãêJanêirõ-de-I8-7-9. 
. . 

1 em cons rucçao e soccorro ao gran e numero 1 os e temos a satisfação de declarar que todos 
de indigentes e retirantes que por alli transitam, elles, comprehendendo üelmente o pensamento do 
enviámos a qua!ltia de 3:000~00 requisitada pela governo e o nosso, têm correspondido á confiança 
mesma commissão em officio de i8 de Dezembro, que lhes foi depositada, mostrando-se activos c 
junto soll n. iO. Essa remessa foi acompanhada do zelosos no cumprimento de seus deveres. 
officio tambem junto sob n: :lO bis. • Com a publicação dos telegrammas que noti· 
. A' commissão especial de Belmonte remettêmos ciaram a incumbencia dada ao Exm. Sr. Dr. con
para soccorro d.os retiràntes e indigentes daquella selheiro Sinimbú, não nos podíamos dar por" des
freguezia a quantia de :l:OOOt)OOO, em virtude pedidos, ainda quando a nossa missão fosse mera
da requisição constante do officio daquella com- mente politica, visto como aquelies que exercem 

------JJmwissão,--julltc)-Sj:>b-.n...---i-Jl-.----------__jl-e!fflros-i:tetli"fl'"le~oss--In~~rtJnr-l-ftfonr:-:Jarnm:~aatii·nndbatie~:1:t~ornn~err:al"édh:orss,;-llnree~m-------
Convem notar, que, sendo os termos de Inga- tão pouco cruz:ú."amos bra(}os. 

zeira, Flores, Triumpho e Villn Bella soccorridos ·Não podiamos, pois, proceder de modo diverso, 
pelo-deposito doLimoeiro,temonosso enc:arreg~do nós que no exercício da nossa onerosa incum
alli encontrado tanta difficuldade em contratar con- benci:-t, nada temos que ver com a lJOlitica que só 
ducções que as commissões daquellas villas, ha se debate no paiz . 
tempos, não recebem quasi soccorro ~lgum senão A nossa missão consiste em fazer chegar os soc
as pequenas quantias que lhes enviámos e com as corros ás commissões especiaes, encarregadas de 
quaes tem acudido ás principaes necessidades da- distribuil-os }Jelos famintos. 
quelle povo·, comprando carne e outros artigos que A ascenção de um partido ao poder, não tendo a 
nunca faltaram nos res ectivos mercados e dístri- virtude d i ·rr • · -

A' commissão especial de Villa Bella para a obra humanitarios dos homens robos· de todo-

em :18 de Dezembro, junto sob n. i2, enviámos para mudança politica produz effeito de séde vacante. 
proseguir no oneroso encarg-o ·de soccorrer aquelfes Qu:mto ao voltur ao valôr das notas, responda o 
infelizes a quan~ia de 1.:500;$000. . major :Mariano Alves de Araujo, empregado da se

A' co.aunissão especial de Garanhuus enviámos a cretaria do governo, encarregado da correspon
quantia de 1 :000~000 para soccorro dos retirantes deiicin da commissão central, e a quem o Visconde 
e conclusão da obra alli em construcç.ão. Essa re- do Livramento, membro da mesma commissão, faz 

-------nmlfe~s~saHfoetiii-ftfe}fit:t:tt-eie tltlflr'Vvi-:Jir:-tttltld-dee-tdltat-f"lreecqtluliifss-h· ~-to--oo.ns-1. ttt, nt1rl---m:rtre1.,rro:-m!tí~inheiro, com recommenda çao de 
do otllcio daquella commissão em data de 17 de De-- ver si o reduz a moeda menor antes da remessa. 
zen~bro, junto sob n . 13. E' o que nos cumpre responder ou informar á 

A' commissão especial de Tacaratú, em -vista redacção da P1·ovincia, com relação á remessa de 
de suas ultimas contas e officio de 2 do cor- . dinheiros para o interior nesta quinzena. 
rente,junto sob n. 14:, enviamos _:~. qut~ntia de 
4:000~000, sendo 1:500$000 para conclusão das N. 2.-ELEIÇÃo DE P • .\o o'ALHO. 

obras da matriz e 2:500~000 para frete e mais en- Exm: Sr. })residente da provincia. _ Diz 0 
cargos daquella commissão · Dr. Manoel do Nascimento Machado Portella que~ 

E' sem duvida com referencia á estllS quantias tendo requerido a v. Ex., em 24 do mez de Novem
que aPtovincia de hontem interroga-nos ácerca do bro ultim.o, que se di!:masse de mandar que pela 
destino que tiveram, concitttndo-nos a e:x:plica1· es.~a ~ d · ·d-
1'C'Inessa._ quando a politica conservadora acaJJa de sm· secretaria do governo se lhe esse· por certl ao : 
dispersada do podet. • • L o o teor do officio dó secretario· dessa presid~ncia, 

Permitta-nosY. Ex.< c 1aa 1 us re o mesmo mez, ao tabelliiio de nótas .de 

lUtn o-os com o:, necess1ta os. depois de lhe estender a mão caridosa, não podia 
A' commissão especial da Boa Vista, em virtude obstar que em nome do governo desse mesmo par

da conta corrente das despeza:; feitas com os reti- tido, cumpríssemos o encargo que nos foi confiado 
rmtes que · · · · ·o· · - . 1 a 

eferimento. E. R. M.- Recife, 7 de Dezem
J?Ondencia quinzenal e as contas correntes relativ.as bro de 1878. _ 0 procurador, ·Olympio ~varq«es 
a cada mez, desde o começo da commissiio. dct SiLva-.- Dê-se do que constar. Palncio da pre-

Posto isto_, diremos que o destino :~hi ficr.. men- · sidencia de Pernambuco, 9 de Dezembrode !!:178. 
cion~do nos periodos relativos ás diversas com- -A. de Ba1·ros. 
missões especiaes e a causa que deu Iogar a cada Em cumprimento do despncbo retro. certifico, 
remessa ahi fica provada com a Nrre:;pondencia quanto ao :1. o quesito, que o officio alludido pelo 
official das respectiv:.~.s commissões e autoridades supplicante.é do teor seguinte: Secção segunda. 
locaes. Secretaria da presidencia de Pernambuco em r.: de 

Nos nossosactos tendentes á ,secca~ nunca trans- Novembro de !~78. Illm. Sr.-De ordem de S. Ex. 
pirou pensamento politieo. N3s diversas-eo-rrmti"fs--hrSJr-;-.--ur'eSi·rde"nter-fullJrovil·llci·11toonnme-!1l-cldoo-aa~"vif.T.;j,=SS;.:------
sões, tanto nesta capital, como no interior da pro- que me -envie com, toda urgencia um.a certidão 
vincia, nunca nos deixamos dominar por essa pai- da acta da eJei<".ão ultimamente procedida no col-
xão. Appel_Iamos para os. sentimentos lJatriotieos e legio de Páo d'Alho . para deputados. geraes pro-
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vinciaes. Deus guarde a V. S. Illm. Sr. Francisco 
Antonio Bravner de Souza Rangel, tallellião de 
notas do terri10 de Páo d'Aiho. Servindo de secre
tario Manoel de Siqueira Cavalcante; qu~nto ao 2.• 
qúesito, qtJ.e nesta secretaria nada cru1sta.- Secre
taria da presidencia de Pernambuco, H de De
zembro de 1878 • .:_ O archivista, Emiliano de .Jlello 
TamborinL 

N. 3.-Ilhn. Sr. Dr. juiz de direito interino tla 
: ' 

O Dr. :Manoel do Nascimento 1\Iachado Portella 
precisa a bem de seu direito qde V. S. se digne 
nomear peritos, que procedam a um exame llG 
livro de notns do tabellião publico eles ta comarca 
em que foi tr:mscripta a acta authcntica da eleição, 
que teve log-ar no mez de Setembro do conente 
anuo para deputa:los á assembléa geral, c, COlHo 
quer que esteja o mesmo tnbellião accumulando 
os dons oflicios d_e eseriv~o do civel, ~equer, tam-

~ -
O supplicante protesta. offereccr Oi <JUesitos no 

a.cto, pat· a a assistencia do qual requer que seja 
notificado o Dr. P!~motor publico, fazendo-se ali-

a en ega o 
seu bastante procurador 
«,:ão que junta. Assi'nl 

Hoje ao meio dia, na casa -da camara municipal, 
citados os peritos que nomeio Joaquim Elias ue 
Albuquerque Barros e Jos'é Cardoso Pimentel, o 
Dr. promotor publico e o talJellião Souza Rangel 
para apresentar o livro de notas. Nomeio escriviío 
ad lwc o Sr. Urhano Carvalho dos Santos. 

Páo d'Alho, 29 de Novembro do-1878.-.:l!. Pc
• 1·etti. 

Certifico . que sendo nesta villa citados Jlcritos 
Joaquim J<~lias de Albuquerque Rego Barros c.José 

.,. . . ' 

promotor publico, para o conteúdo na petiç~o _e 
despacho supra em fé da verdade.- O escnvao 
ad hoc, Ut·bcmo Carvalho dos Santos. 

_ A~1to de exa?ne. 

Re~o Barros~ e José de.Souza Cardoso Pimentel, o 
advogado Dr. Lcona.rdo Francisco de Almeida pro
eurador do requerente, o promotor publico da co
marca Dr _ Elvsio da Cunha Moraes Pinheiro com
mi«o escrivão ad !toe, abaixo nomeado, e por dito 
advogado foram propostos os !{Uesit<!s seguintes: 
Primeiro : Quantas folhas contem o hvro de notas 
apresentado ; estão r'llbricadas todas, precedendo as 
declaracões de abertur:re encerramento? Segundo: 
Quaes ·as firmas de ·abertura, do encerramento 
e das r r1cas erce1ro : ua o numero a o a 
em que começou a transcripç.1o da acta da elcie.ão 
dos deputados geraes e qual o numero da em que 
1erminou? Quarto: A pa~;il)a em que terminou~. 

1ranscripção da acta está toda occupada pela mesma 
A.• 50.-TOliO I. 

transcripção? Quinto: :No caso negath·o, qual o aeto 
que se lhe segue e em <Jue linha começou a ser 
Ia,'rado esse mesmo aeto? Sexto: No corpo da 
transcripçiio da aeta e antes da assignatura. dos 
eleitores que assig·nat·am a mesma acta consta. o 
numero de votos, que obteve o candidato Joaquim 
Tavares de,::Mello Barreto? Setimo: Ha em alguma 
parte da transcripçúo deelaração de alguma votnç~o 
obtida pelo Clcndidato Joaquim Tan1rcs de Mello 
Barreto? Oitavo: No caso affirmativo como co-
meça, c como termina a dita declaração? Nono : En
tre (fUC nomes está esta declaraçilo '? Decimo : O que 
antecede é igual ao que precede? Undecimo: O 
que antecede e o que precedeu são do tabellião qu~ 
fez a uanscripção '? Doze: No caso affirmalivo, 
qunl o nome do tabellião? Treze : Essa declara~~ o 
roi escripta de modo a poder-se dizer que o autor 
da tl'anscripção guardou igualdade em todo o acto 
da mesma, relativa á grandeza dos caracteres al
phabeticos, ou está feita de modo a notar-se visi-. . .. . -

~: C. Q L ~ 

caracteres? Quatorze : Póde-se determinar a cama 
da diminuição na grandeza dos caracteres no caso 
de ser reconhecida a me ma diminui - · -
c1piando os peritos a proceder ao exame roquepido 
responderam ao primeiro quesilo : O livro tem 
quarenta e uma folhas, todas rubt'icadas p1·ecc

. dendo as declarações do termo de abertura e en
cerramento. Ao segundo, todas as firmas da aber
tma e encerramento são de João SiiYerio Mnrques . . .. · :;'""" .... 
Ao terceiro, que numero da folha em que começou 
a transcripção da acta da eleiç:ão dos deputado3 
g·eraes, é tres, e o numero da &ul que terminou. 
cinco. ·Ao qum·to a pagina em que terminou a 
trans~rip(;ão da ucta, estit apenas occupada por 
quinze linhas. Ao quinto, o acto que se lhe seg-u-J 
é uma l)rocnração bastante, que teve começo na de
cima setimu linhu da mesma pagina . Ao sexto, no 
corpo da tran~cripção da acta e antes da assignatun 
dos eleitores que [•Ssignaram a mesma actn, nii.o 
consta o numero de votos que obteve o candidato 
Joaquini Tavares de l\Iello Barreto. Ao setimo, 
ha, entre o encerramento da acta e as~ignatura 

... • r7 

votos, digo ha a dedat"ação seguinte: Em ten1po: 
Dr. Joaquim Tavares de Mello Barreto, quarenta u 
quatro votos. Ao oitavo, prejudicado com a res
posta do setimo. Ao nono, entre os nomes: as
signo e o cscriYão. Ao decimo, prejudicado com 
a resposta do antecedente. Ao ~~cimo prim.~iro, o 

por na a .ma1s 1aver, eu-se por cone ut <l o 
-exame or.deriado, e de tudo se lavrou o presente 
auto, que vai pelo Dr. juiz de direito interino 
assignado ~rubricado pelo mesmo · t~-dvogado <lo 
requ~rente D1. promotor publico .e os peritos, ao 
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(fUe de tudo dnu ft~- Eu Urbano Car....-alho dos Santos, 
estri v~o atl hoc o escre,·i e as!':i~no.- .!lfan<)el da 
T1·indade Pe1·etti.- Jopquim Elias de .1llmqHerque 
Bm-ros _-José de Souza Cardoso Pimentel. - Leo
mv·do F1·m1cisco de Almeida.-El1JSio da Ounlta Jlo-
1·aes Pinlleiro . .;_Urbano CanJalllo' dos Santos. 

Julgo JIOI' scnten~·a o cxame·Je fls. ~ v.,:; e 6 
par~ que produza OS dt:Yidos effl~itOS; ficando tras
ludo, .entreg·ue-se o original ao requerente, que 

o 
Páo d'Alho, 29 de Novembro de 18i8.- .Manoel 

·da Tl'indade Peretti. 

nada do que procur::wa, ou antes com tudo quanto 
pr.ocurava , porque o que pretendia aquella auto
ridndc policial ('l':t o desacato ~i pesso:1 ào suppli
eante pela viol~mcin e arbitrariedade, e isto con
seguia, além do damno que resultou de Seu 
rrocedimento,. ao ounl o supplicanle se ahstem 
de dar o devido qualificativo. 

O doc_umcnto junto é a prova matcrinl do atten
tatlo, akm do testemunho dos Jwbit:mtt}S d;l cidade 
ou da freguczia. O supplicante, Imperial Senhor, 
1sse supra que se consr erou so enunen e pe· 

rigo, porque, fGr~a é dizer toda a verdade, na 
occnsião em que o asafnmado ~ubdelegndo invadiu 

· • N. L:-Senhor .-Ante 0 a~1 gnsto throno de a casa ~.a c~mar~, OI!_de cs~aYa funccionando a 
\·ossn )lngestade Jmperi3l npresenta·s~ submissa e I mcsn pa.ochwl so nao calnu c::~davcr ao~ bac::t-
respeitosamente José Cavalcante Ferr~ ue Aze- 1_nart~s d?s ~oldados do sub_delegado po: CifCUtn· 
yedo, vosso humilde sub~ito> por y _ l\L Imp'erial ~ta netas mte1ram~nte fortmt~s ou alh~Ias a v o~
condecorado com_ o offic1:1lnto da Impel'ial Ordem ta~e do me~~ o, ::.?bdel.~ga~f\. o suppllC<Il).te -~'e 
da Rosa, e com o \ltnlo de coronel chefe elo estado- hoJe _ sua _exJ:ste.ncw_ pnm.:n~o- que tudo a D1v!na 

i · •t i 113 do m nid )Í) de ·:mto PJ'OVIdencw., .e · depms ao capttao Pedro Secundmo 
J\ntiio c Escad:t;- primeiro supplente do jniz muni
Cipal, c pro-presidente da camara municipal da 
cidad~ da Victor_ia, província de Pernambuco, a 

' ' .. ( -....., o ... 
licia do 1..0 dis'. it:to da mesma cidade Jo;io de Sá 
c_ava~C3t;J-1e Liu:. pelo facto que passa a expu r.
No _dw 5 do corrente _mez de Agosto, pelas 10 c 
meta horas da manhu> acllava.-se o snpplicanto 
occupado nos trabalhos do mesa parochial formada 
sob a presidencia do :1.0 juiz de paz e gralldc 
mmorw. o e e1 ora o, como pres1 n e. a , ~ 
da camara municipal da mesma cidade, para a plicante seguiu só-para a sua casa, onde momento>-
eleição de eleitores que tem de eleger deputados depois foi mnltratado do. modo que fica exposto, 
á assemblén gero! legislativa. convocada para 0 pelo referido subdelegado. A constituição política 
dia Ui de Dezembro proximõ a vir, quando pelo do In-1perio proclamou sabiamente a inviolabili
referido subdelegado foi invadida a casa da camara dade. do domicilio ou asylo que tem o cidadão em 
e?m força armada d~ destacmnento de policia, e sua casa, e a lei organica de :1.6 de Dezembro de 
vwlcnlamente exp~lhdo~ os mesa rios, os quaes, :1830, publicada a 8 de Janeiro de 1.83:1, sanccionou 
~endo forçados, ret1raram-se para a casa de oração esse dogma político, determinando os casos c a 
o.o engenho Cnmpo-Alegre

3 
afim dt! continuar a man<Hra por qJle se p;íde entrar na casa do cidadão. 

eleitão, fljra da cidade, por se acharem todas as En.tretanto o supplicantc, tendo sido sempre con
igrejas debaixo de rigoroso cêrco armado, posto siderado do governo de seu paiz, a cujos ser\'ido
pela policia da comarca. ·res tem a honra de juntar seu humilde nome. 

Não é orém est~ s~nhor 0 assum lto inl.me- sem})re respeitado de seus _concidadãos, e respei~ 

cial, todos montaãos, e armados, e grita ao suppli- tão inunerecidamente occupa. 
eante que abra a porta: a casa ao supplicante era, A política actual em seu horroroso furor, qual 
n um só tempo, cercada pela frente e pelo fundo ; nunca visto, nesta província, vai conculcando 
mas o SUJ?plicante que se considerou sob immi- todos os princípios do justo, e do honesto, de tal 
nente per1go, fechou suas portas, não aiJriu: o sorte que um procedimento.otlicial iniciado será 
subdelegado pede um machado, não manda, vai recebido com despreso, porque se gritar:.i e se dirá 
elle proprio, á officina de um artista e de escara.- que é perseguição politica, e não val a pena ao 
muça, de um machado em punho, acommette cidadão ultr3jado, nos tempos que correm, envol
~ casa do supplicante, ordena a um dos seus _sol- ver-se no intrincado labyrintho de um processo 

.... , .... ' 
o insolito mandado, descarrega muitos golpes de 
machado, arrebenta a rotula da porta e logo após a 
mesma porta de sua casa, a qual aeommetteu elle 
com a. soldadesca, varejando, abriu caixas, forçou 
:\ abrir gavetas e bahús, e impávido. retira-se, sem 

• • rr , 

. declara o supplicante qne ~stá na comarca, á frente 
dajustiça, uma das flores que ornanta corôa que 
cinge a fronte da magistrotura brazileira. O s"Ql)pli
cante se- dirige a Vossa l\lagestade Imperial para 
que por seu I10nrado e illustrado ministro sejam· 
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dad<:s providencias wlutares e consolaúoras, para 
que se não reproduza attentados da ordem dos que 
1icam r~latados, afim de que sejam respeitados os 
direitos primordiaes do homem, porque é lamenta
_VI:ll que :1 propria autoridade seja quem provoque 
ou ponha em perigo a v.ida, a segurança pessoal, 
a JiJ,~rdade, a honra ou reputação do cidadão, como 
praticou o subllel_egado, de quem se trata. 

Nos. termos exp?stos, ·o supplicante, resigna_uo 
.._ . ( 1 .. ( .:"l ' 

Compareceram <lepois da chamada os Srs. Th~ .. 
domiro, Lomenço de Albuquerque, Fernando 
Osorio, Almeida Couto, Seraphico, Corrêa R.abello, 
Banas Pimentel, Francisco Sodré, Rodrigues Ju
nior, llaula Pessoa, Ignacio :\Im·tins, Manoel Eus
ta'}uio, Canuido de Oliveira, Galdino, Andrade 
Pinto, Ruy Barboza, Sinvt~l , José Basson~ Fabio 
Reis, Meira de Vasconcellos, Prado Pimentel e 
Manoel Pedro. 

, .1·s c a r, a sessao os rs . 
roga, e pode a Vossa :Magcstade Imperial se digne 
de mandar como enlen~er em :ma alta sabedoria. 

E. R. ~I. 

Victoria, 23 de Agosto de iS78. 

José Caetano, Fi·eitas, Fr:mç::~ Cnrvalho, Souto, Bel- · 
trão, Franklin Dor ia, Diana, ·Moreira Brandão, I Zama, Limn Duarte,Buarque de 2\I:Jcedo, Bezerra . 

1 Cavalcante, Jet·onymo Sodré, Felicio dos Santos, 
1 Manoel de .Mag·alhães, Camargo, Mello Franco, Ta-

Jcs.1-:: C.:\VALCA!\TI FERNANDES DE .AzEVEDO. l vnres de :Mello, Franao U.e Sá, EsparidEio, Silreira 

\

. de Souza, Theopbilo OtLoni, Florencio de Almm
llompeu, Mello e Alvim, Freitas Coutinho, Malhei
ros, $(.JUZ:J. Andrade, .lo;1o Brigido, Silveira .Mar-

A uiscnssão !leu acHada pela horn. 
O Sn. PrmsiDEXTE dá pnra ordem do dia 10: 

1." parte {até i hora). 

missi:o de inquerito sobre n eleição de Pernambuco. 
. CmÍtinuação da 3."- discussão do projecto, vindo 

do senadó, sobre a estrada de ferro do Madeira e 
:Mamoré. 

La àiscussiio do projecto n. 9 deste anuo, sobre 
ut 

3." discussão de projccto n. li, de 1878,concedendo 
licença ao juiz de direi!(), Barão de S·. Domingos. 

2."- parte (d 1 hora da ta1·de ou antes). 

Discussão da interpellação do Sr. Monte ao Sr. 
ministro da agricultma. 

Lev:mta.-se n sessão ás q, :3;4 d <-1 tarde. 

Scssno em '1.0 -de.Janeiro de 18,-9. 

• '"" i • . o ! ) .. • .. ), •• , \ 

<: ( ' I '- :" C.• .&. ' • . '"' ~. 

Alm.eida Bnrbos3, Aureliano Magalhães, Co ato ~!a
gnlhães, Affonso Penna e Bulhões. 

A's H 3/!s, abre-se a s:~ss~o. . . 
E' lida e ap)ilro;raua u actu da sess:w anteeedtmte. 

EXPED!ENTE. 

Requerimento .de Arthur de Castro Araujo, pe-· 
dindo prestar exame das materins do 4: . o anuo da 
faculdade de medicina du côrte.- A' €0mmissão 
de instrucção pnalica. 

V PARTE DA ORDElf DO DIA. 

ELEIÇÃO DE I'ERNAl\IBCCQ. 

Conti_nua a -~iscussão do p~:~cer da L" commis-

o Sn. PnE"IDE:-.'"T.E declara que não se achan1o 
presente o ;:;r-. Tavares de l\ielloJ inscripto para 
falia r, e não h avendo mais quem peuissc a palnvra, 

su~IMAR.IO.-ExPB»IE);l'E.-Pnt!IIEtnA PAliTE tu o11nE~ no DI.\. _ ilá por encerrnda a di::;cussão. 
Eleição . do Pcrnamh~O- Votação.- Estrada de ferro do Proc de-se ·á votat_:ão da:; Se!ruintes eonclusões do 

l' llESIDENCIA DO. SI\. FREDERICO DE ALMEiDA (1. 0 ~ice-
. presidente). 

Madeira e :M:a.mol'Ó. D1scurso do Sr. presidente do conscllto. ~ 
-----------.(,IO~bscaaçõcs dos Srs · AfazWI.bo Campos, C06ar.i~-Al1~--~-PiJ.I:t~:.l=f,,....tlquu~e...:s~ãi..\.O'-iiD1JP'!'P!!'rOu.l.\'-'iiJtld~a<t:~~-------------

Buarquo de l\iaccdo. Yotação.- l\Ia tricula de estudantes. J. ·.o Que Sej· <llll ~~l>})rovadas a elei,·iiu }nimaria da 
Emenda s.-SEGO>:lU. PARTE DA ORDEll DO DIA.-JntcrpclliiÇ<i:O ~ 
e discursos dos Srs. :.\iontc, presidente do Conselho c ministro p:n·ochia de Nossa s~nhora do Rosario de Goyanna, 

o da fazenda. - f ;' o • 1l . • ã n ;J in ll un '• 

A's H horas da manhã. feita a chamada, acham
se presentes os Srs. Frederico de Almeida, Cesario 
Alvim, Antonio de Siqueira, Hortn de Araujo, Al
ves de Àrnujo, Leão Velloso, T"vares Belfort, 11-far
colino Moura, Prisco Paraíso, Liberato Barroso, 
Frederico Rego, Epaminondas "de Mello, José Ma
rianno, Hygino Silva, visconde de Prados, Ribeiro 
de :Meneaes, Espindola, Marianuo da Silva> Aragão 
e Mello, ~i~elis Botelho! Pedro Lui_z,_A~onso Celso, 

Carlos: Dulciio, Ildefonso de Araujo> Luiz' Filippe, 
Macedo, Bar-âo de Villa Bella, Flores, Souza Car
valho, Bezerra de Menezes, Sergio de Castro, Azam
buja Meirelles, Joaquim Breves, Baptista Pereira, 
Souza Lima e Theodoreto Souto. · · 

Ba'rreto; n da parochin de Santo An_tão da Victoria, 
presidida pelo Dr. Pedro da Cunha Beltrão; a da 
Escada, presidid<l pelo cidndiio. ErancG CnYnlcante 
de Albuquerque-. 

2. ,. Que sejam igualmente approv:ldas as eleições 
secundari:Js, :1cinM indicadns, dos collegios de Goy
anna, Escada e Santo Antão. 

3. o Que sejam re~onhecidos deputados pela pro
vinci:l de Pernamb~aco os Srs. Francisco de Ca-r
valho S?ar-.!s Brnndão e Joaquim Aurelio Nabuc•) 

As emendas do Sr. Nascimento Portella ficam 
prejudicadns. 

O Sn. Pn.E5IDEl\'TE declara deputados pela provin-
1 eía de Pernambuco os Srs. Francisco de Canalha 
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,;.Jar!'s Brandão e Joaquim Aurelio Nabuco de 
Araujo .. 

Ei:TRADA DE FERRO DO !\lADEIRA E lL\3lORB. 

Continúa a 3. a discHssão do projecio n. 201: A, 
dn 1~77, autoriz:J.ndo o governo a conceder garan
tia de j mos :i Cl)lllpanhia da estrada de ferro do 
!lladeira e l\Iamoré, com a erilenda substitutiva do 
St·. Buarque de l\Jaccdo. . 

O Sr. Canl!lan~ã.o de Siuimbú (presi
dente do conselho) :-Sr. presidente, peço a V. Ex. 
tenha a bondnde de remetter-me o decreto de 2~ 
dt> Novembro de :l877. 

(O o_:·ado1· é satisfeito.) 
Sr. pre~idente, creio que se acha em discussão 

[, res~luçao que veiu da cmnara dos Srs. senndores, 
:.m~onzando o ~o~erno a gm·antir :i emprezn Ma-
demt e 1\!amorl! ' o o sobre uma c rta m · 
Yej?, porém, q'!le ha um_a emenda :i essa resolução, 
pedmdo que seja posto 1gunlmente em discussão o 
decreto de ~4, ~e Novembr0 de :1877, CfUe concedeu 
e~s-a gaumtta a mesma emp1 . 

~r!!lleiramente devo doelarar a V. Ex. a minha 
OlmU~lO em_relação aos dous oiJjectos que se acham 
em d_:scuss~o. E_ntendo q~e, para economia da dis
cussao, ~erw mat~ convemente dar-se preferencia á 
resoluçao que vew do senado. 

Scuho';'es, a. Iílateria de que se trata foi já ampla-
· _ s . < ' '• • n 10 a wnra e 

pertencer. Fo1 essa concessão dada {t em preza, que 
se orgmuzott para estabelecer um caminho de ferro 
entre os pontos de Santo Antonio e }iamoré na 
m~u·g~m e~querda do rio Madeira. Alli o projecto · 
foL _ d1scut~do e soiTren tres ampl:.ls discussões. 
~a ses~ao d~ an~o }la::~ado~ tendo passado em 

ullnna discNssao, fOI remcttido á esta augusta 
canwra. 

. . o~vo ~renmir :i c:n'nnra que nesse intervallo 0 
In1n1steno a que th-e a honra de succeder fez 
uma concessão, IlOl' meio de dl'creto. nos me;mos 
termo~ em que se a.cllnva concebidá a resolução 
a rov a da na camara dos senil dores. .A mate ria é 
por cons~quencia, identica: approvar o decreto ou 
a resoluçao do senado, vem a ser uma e a mc~ma. 
c~usa._ H:1, po:ém, uma differe1wa notavel e é que, 
Sl Se tl"~er de aflprOYD.l' O decreto do 0 "0Yerno ésta 
resoluça_o (cn~ de voltar ainda ao senado par~ sof
frer as (hscussoes, segando o regimento; entretanto 
oue esta do s l ·ü do a ·•• • · 
isc~ssiTo ~esta casa, parece-me que, decidida ella. 

ficara termmado o negocio. · 
Co~ a passagem d~sta rcsolucão, fi~p.rá o governo 

,\ • 1 I Ja romu a o 
em i~7_?, eu a estabelecer, com essa em preza, noyas 
condttoes ; mas sempre de1Jai.xo das ])ases que 
foram estabelecidas pela resolução do senado. 

Portanto come«;arei por dizer .que, por parte do 
~overno, preferiria que otiYeSSQ o assentimento 
nesta casa a resoluciío e Jiã.o o decreto. 

Como" já disse, a· ma teria foi muito discutida e 
n3 verdade· creio que não ha neste paiz quem des
conheça a importancia do objecto que se acha 

E' b~st::tnte; considerar-se a ~iÍuação da republica 
da Bohvw, a posiç5o em que ella se-acha <mera· 
va.da no meio daquella.s altas moutanh~ que' a 
s~param. do .:\tlantico e do Pacifico, para reconlle
rer-5e a ne~ess1dade de dar-se ;.í.quella popul::tção, 

forças ·para chamar n Bolivia á qualquer desses 
pontos. 

Esta empreza <lo Madeira e Mamoré vai abrir um 
horizonte novo úquella população,que carece, como 
a camara sabe, de se pôr em contacto com os paizcs 
civilizados. E P?-ra provnr a V_ Ex., que ella c.lm-

... lo • 7 •• 

se acha encravada, referirei úma circnmstancia 
ql:le não póde ser absolutamente E'Stranha á ca
mara. 

Quando, em :1.867, sustenta vamos uma gHerra trc
!llend_a com o dictador do Paraguay, uma con
JUr:.lçao se formava ·entre os ~OYcrnos ·da Ameríca 
Central contra o Imperio. Nesse tempo, o minis
terio querendo previamente ucautelar o futuro da 
Boliyia, tomou parte nessa conjmação e para alli 
enYlOU um ministro plenipotenciario. · Esse mi
n~stro achou meio ~e poder ~b~·ir relações com o 
dtcta.dor da repubhca. da Bohvl:l, que era então o 
fnllecido Mel~arejo. 

.. ' ., { (; o ... ' 
demonstrou ao gO\·crno daquella rcpublica que o 
futuro della dependia especialmente de achar um 
caminho mais facil, mais commodo, mais bariltO para 
se põr Ciil communicacão com os niércados do 
mundo. • 

Jtielga!eJo,_ que estava c~m efi'eito alliado aos 

Póde dizer-se, l)Ois, que esta empreza tem quasi 
a sua razão de ser no estaJJelécimento desse tra
tado. Por esse meio conseguiu o Brazil uma grande 
vic~oria sobre um inim_i~o poderoso, que lhe p~
derw ser fatal, que podia talvez, ligado com o di
ctador de Buenos-Ayres, invadir a província de 
Matto-Grosso , na parte em que somos fronteiros. 
{Aparte de un~ Sr. deputado.) E eu .lenho grande 
pra-zer em aproveitar o aparte do nobre deputado 

,.· z· a te 
do ministerio ·de então. 

D'ahi por diante as rela~ões da republica da Bo· 
lívia com o Brazil mudaram completamente. Re
sist,indo as insinuações do Perú e da Confedera!:.àO 
Argentina, a Bolívia olhou para o valle do Ama-
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zonas como a unica sabida que lhe podia facilitar 
as· communicac:ões com o resto do mundo civili
sado. Foi nesta occasião que um americano, co
ronel Cburch, conhecedor daquelles terrenos, e 

.explorando-os, viu que era rempo opportu.no de 
realizar esta grande cmpreza. Collocou-se á frente 
della e organizou uma companhia, que se intitulou 
-Estrada de ferro do Madeira e M:mwré. 

Seria longo hoje fnzer o ·bistorico desta em preza 
i 1 i 

tado at~ hoje para a realizar. · 
Primeiramente organizada a companhia sob a 

protecção do governo da Bolívia, coutrahiu um em
prestimo c confiou a uma grande em preza na In
glaterra a construcção destas obras. Chegaram-se 
mesmo a estabelecer os projectos da construcção e 
deu-se principio effectivamente á abertura da es
trada. }las, ou porque os engenheiros inglezes de 
então não estÍ\'cssem bem M corrente das difficul-

graves difficuldadcs nu acquisiç5o de bru~os para 
empregar naquelles trabalhos, o facto_ é que essa 
grande companhia ahandonou-os e retirou-se da 
empreza. es · e entiio em a empreza utac o com 
mil d ifficuldades. 

Foi nestas circumst:mcias que o governo brazi
leiro, reconhecendo a ·importancia desta obra, jul
gou, que pela sua parte era vaB.tajoso, ao menos 

, coneorret· para ella, dando-lhe a força moral. 
Essa é a ori"'clll da concessão feita ao Sr. Church 
c a. miciativ<l tlcsla resolur.ão no senado. ' 

Nüo é diilicil de comprehender as vantagens 
que podem Yir p:mr o Imperio da realização desta 
obra. Primeirareente, a Bolivia, com uma popu
lação de mais de dous milhões de habitantes, com 
productos variados, tendo a facilidade de estabe
lecer suas commu.nicações pela margem do Ama
zonas, não é difficil demonstrar que, com isso, ga
nharilo muito as provincias do Pará e Amazonas. 
E s~nto muito que, por esta occasião, não estejam , 
aqUI presentes os dignos repre3entantes daquellas 
pro\'incias, porque elles talvez Yiess3m em meu 
auxilio no desenvolvimento desta proposição. 

~.o) u rr • ·-

çües dos po,·os devem ser baseadas, para serem 
solidas, sobre . as gnrantias de interesse reciproco. 

Ora, pergunto eu, fallando debaixo do ponto de 
v.ista político, não será uma vantagem par::i. o 
Imperio ter no centro d:i America uma potencia 
cheia ~e vi-da e vigôr, ~is ond~ d~. dons mill~ões 

t: c. , ' 
com -uma gmn<.le cultut·a; não serú de grande 
vantagem para nós termos um paiz na Americn 

n r com 1a a~=-o ·t · c' c · 
e que esteja conYencida de que a sua sorte de· 
pende sobretudo das suas boas relações com o 
imperio '? Eu creio que isto é uma cou.sa que nfio 
se pódc desconhecer; estn é a grande vantagem 
da empreza, porque, sem offender aos interesses da 
Bolivia, ao contral'io dando-lhe o seu 3uxilio, 
abrindo- uma sabida para os mercados do mundo, 
a Bolívia reconhecerá que das suas boas relações 
com o Imperio dependerá o seu ·bem-estar fu· 
turo. 

Agora fallarci debaixo. do vonto de vista dos in· 
teresses materines. Em relação á Bolivia,nãocareço 
:repetir, porque quaesquer que fossem as faciJi

- dades que o govern~ do Peru pudesse offE~recer á 
Bolivia, c;,uaesquer que fossem as :vantagens que 
a Confeder<lÇiio Argentina pudesse dar áquellc 

grande paiz, a verdade é que, partindo um habi
tante da ~olivia para qualquer desses pontos, se 
achará ainda muito distante dos grandes mercados 
do mundo, emquanto que, vindo pelo valle do 
Amazonãs, está logo, por assim dizer, em frente 
desses grandes mercados, isto é, da EurOJ}3. Por 
consequencia para a Bolivia é do maio:c interesse 
o bom exito desta empreza. 

Para nós (já fallei do lado politico, fallarei agora 
a o n a rw nao · e somenos van agem es a 

empreza, porque teremos naquellas regiões o 
eommercio de transito ; e todos sabem qtie não 
p.)de deixar de ser proveitoso P.ara um paiz o 
estabelecer-se ·o commercio de tt·ansito. O com
mercio da Bolivia, indo pelo Amazonas em p~que
nos_barcos, ha de tomar por ponto de partida Ma
náos ou Pará, e só isto mostrn a importancia que 
ha de dar ás nossas províncias esse commercio. 

Mas, ha mais alg:uma cousa. Deyo ainda acres-

abrir communicaçõe_s fuceis e directas com a nossa 
longinqua província de Matto-Grosso. Tem sido 
sem re a[J rehensão de todos os estadistas brazi-
etros ver-se se po ia ac wrum camm o para e a, 

sem estar exposto ás ev-entualidades e accidentes, 
tiio frequentes nas margens do Rio da Prata. Pois 
bem; esta estrada do Madeira e Mamo ré vem ainda 
resolver este ptoblema. 

Todos sabem que, transpondo-se as cachoeiras 
ue ficam abnixo de Santo Antonio continúa lo .... o 

a navegação do rio Guaporé. Por ahi vni-se irec
tamente á província de Matto-Grosso, de modo que, 
quando qualquer circumst:mcia imprevista impe
dir o transito porMatto-Grosso para :J Rio da Prata, 
nós poderemos ter por aquellc ponto communi
caç.ão pnra nque!la província. E'. portanto, este 
tambem mai~ um mo~iYo de interesse para o paiz, 
em concorrer para esta empre,1;a. 

1\fas, dir·s~-ha- vamos empregar os nossos ca
pitaes em obras estrangeiras. Eu penso que não se 
attende bem á natureza deste negocio. A obra de 
que se tr;ata vai ser construída toda em territorio 
brazileiro; llorque, desde Santo Antonio até a ulti-. . . . . . ' . 
por diante começa entrio o rio Madeira a ·s!'lparar o 
tcrritorio bolivi:mo_, mas o capital que s·e está em
pregando actualmente é todo em obras no terri
torio brazileiro. 
. Qual ser:í, pois, o perigo em irmos nós em auxilio 

de uma emp~eza que no~ dá~ este fi?dor do empr~~o 

que nem um ceitil do nosso capital será empre
gado, sem que o capitnl julgado indispensavel para 
a conclusiio dn obra esteja effectiYnmente empre-
ga o. 

Vamos suppôr o peior_, vamos suppôr que a em
preza não póde ir até <t conclusão, e que d'ahi por 
diante nós seremos obrigados a entrar com n parte 
do nosso . capital, q_ue ?inda_ assim é UJl!a pe<tuena 
somma. porque na o e senao a garantia de Juro. 
Pergunto eu : que mal haverá em afiançar-se esta 
garantia, quando já temos para penhor do dis pendia 
do nosso dinheiro, o dinheiro empregado por uma 
naçüo estrangeira? Niio lla portanto perigo de qua-
1 e a l:> a_ 

Devo dizer a Y. Ex., Sr. presidente, que.a em
preza tem lutado com difliculdades. O governo 
boliviano, por SUa instabilidade, não conseiTOU O 
pensamento pri-mitiv-o, que deu logar á esta em
preza. Este emprestimo hoje não é mais do go-
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O Sr. ltlartinlao Campos (pela ordent ):
Parece-me, Sr. presidente, que h"-viam dous ora
dores inscriptos na ultima sessão, e que V. Ex_ não 
podia encerrar a discussão. 

UM Sn. DEPUTADO :-Não reclamaram. 

\'erno bolivinno; pt-rtence a accionistns ing-lezes. 
.Estes titulos fonnn cúlnvertidos em titulos da di
vida americt].n:•, têm subido a v~lor muito alto, 
d0 GOO mil ascenderam a 800 mil. Os possuidores 
destes b;mds, on por não ten~m confi:H1ça 1ios em
pregos, ou por julgar,•m v:ml:ljoso dividirem este 
cnpitnl têm cre:-~do difficuld:~aes ~o coronel Church o Sn. MARTINHO CAMPOS :-Reclamo eu, porque 
parn entregar os fundos necessarios para con- jú é hora de passarem a outra pnrte da ordem do 
clusão desta obra; vem d'aqui os emb~1·:1(~os com dia, V. Ex. faça faYor de rever as notas da mesa, e 

Fez aindn m~is, ~omeou um en.g~nheiro fiscal pnrã samcnto estava o Sr. Buarque de 1fiaced9. · 
acompunhar e::; tas obras e informar sohre o estado O Sn. · l\fAnTINHO CAllPOS :-Ha mais deputados 
dellas e-ter-nos sem lre a f a L <: . inseri 
Ha poucos dias recebi um relalorio deste eng-e- o sn_ CESAJ.UO ALVDl :-Uma vez que foi satis
nheiro~ no qual di?. elle qüe achan:m-se os traha- feito 0 nobre deputado, e externada a respeito a 
lhos encetados em larga exten-são, que haviam alli opini~1o do goyerno, julg·uei que nada mais po
inglezes, americ:mos e ultimamente até cearenses_ dendo acrescentar ás informa::ões completas que 
O sub-emprdteiro brazileiro, aproveitando-se das foram dadas, devia desistir da palavra. 
d~sg~aç·adas circum:t:n~ias em que se acha a pro- 0 Sn. ~L\.RTJNHO AMPOS :-Não tive conheci-

e elles lá se acham empregados no trabalho: mento da desistencia de V. Ex., do contrario teria 
O honr:-~do presidente da província do Amazon·as p~dido a palavra. 

a ques1 a sorte desta empreza não tem sido indiffe- O Sn_ CESARIO ALVnl :-Desde que o Sr. presi
rente, foi em pe:-soa visitar os trab::lhos: ·percorreu dente annunciou que ia encerrar a discussão, e 
5 milhas j{t em caminho de ferro, 60 milhas se houve ::;.ilencio por parte da c:m1.:1ra, não tem fun-

- acham em circumstancias que em breve estarão damento a reclamação de V_ Ex. porque podia em 
todas locadas; estava o trabalho dividido em sec- tempo ter pedido a palavra: é a explicar;ão que 
ções, e esperava que até o mez seguinte toda a .tinha a dar. 
linha cstiv-esselocoda. Observou aquelle presidente · 
os embaraços com que luta a enipreza, estando :linda O Sr. Buarque de ltlaeedo (pela o1·dem) · 
pendente o processo a respeito da entrega destes -V- Ex. encerrou effectivamente a discussão 1 
fundos que se acham no banco de In~laterr.a, e que o SR.- PRESIDENTE : ...:.. Tendo feito annuncio 
o sub-~mpr.eit~iro niio t~m podido receber do em- previo. 

o tem privado de distrib~ir 0 ; ~occdrros n~cessa- O Sn. BUAUQUE DE: :\L\cEDO: -Neste caso, eni 
- d d 1· 1 T h ·d · vista da declararilo do nobre presidente do conse-

nos aos emprega os a m la· em an ° por Isto lho, pe .. o a retirnda do meu substitutivo,. e a V. Ex. alguns de:'gostos entre os americanos, alg-uns dos ... 
quaes se têm retirado, levando com tudo ordem para que consulte a casa a respeito. 
serem indemnisados dos seus vencimento~; mas os Consultada a cnsa, conc(:de a retirada do substi-
nossos compatriotas cearensrs ~e achavam enn·e-: tutivo. · 
~rues ao trabalho com a:;siduidn: , rnan O·se Posto a votos o projecto, é approvado eremettido 

-dig-nos de louvor pelo modo por •1Ue afrontav-am as á commissão de redacção. 
difficuldades _ · , 1 

A situação onde está sendo construida a linha I 
não é Yantajosa il saude publica. Aquella região 
foi considerada inhospita por estar sujeita a febres 
intermittentes. Alli effectivamente parece que é 
endemica. esta enfermidade, mas este mal tem di
minuido á proporção que os trabalhos progridem e 
as condições hygienicas melhoram ig-ualmente_ 

MA"TRICULA DE . ESTUDANTES. 

Segue-se a discussão do projecto n. 9 de i8i9 
sobre exames do pharmaceutico Josino Corrêa 
Cotias. 

O SR. ~Io::sTE requer que o projecto tenha uma 
só discussão. 

E'· nestas condições em que se acha a em preza. 
·Entendo, Sr. presidente, que, não havendo-pe

rigo · para as· nossas finanças. porque é pouco o 
capit~l que tcriamos de des ender uando tives-

I 
O requerimento é approvado. 
.São lidâs, apoiadas e_ entl'am em discussão com o 

projecto as seguintes 
semos e ir em auxilio desta empreza, entendo 
que ell_a deve merecer a ~pprovação da camara e 
espero que a camara a tonwrá nn devida conside
rm.:ão. (Muito ~m.) 

Ni!o havendo mais quem pedisse a palavra, o 
Sr._ presidente dá por encerrada a discussão. 

Emendas.· 

Que fa\-or igual se faça aÓ estudante do 5. o anuo 
da faculdade de medicina da côrte José Maria Mo
reira Senna, ha fórma de seu requ.erimento.-Be-
zerra de Menezes. -
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Iguaes favores ao estudante da escola de medi
cina da Bahia Tiberio Rodrigues .de At•anj<l. para 
fazer aclo das matcrias do 11." anno depois de <lp
provado no 3." -S. R.-Horta de Araujo_ 

O governo fica ::iutorizado a ig-ualmente cone~· 
der licença r.o academico do Recife José 1\iaria de 
Albuquerque Mello para prestar acto do;; 4.0 e 5.0 

annos.-S- R.-José J1!a1'ianno. 
lf:Ual favo,r aos-estudantes. Jo~é Izillor~ ~rartins 

' 1:'1 ' • 

porque a constituiçuo, <! sabido, .garante 305 bra
zilei~os uma ~niversidade e nós apenas temos ~ca
d~IJWlS que_ nuo en1e~dem .cem as principaes scien
cws de CUJO conhee1mento carece n lr.voura_ Se 
houvesse uma universidade, aprenderiam :thí o:,; 
nossos lavrn_dores a scieucin que os habilitaria n 
melhor cult1varem as suas terrns · e teriam tido 
com antecedeucin, conhecendo os verdadeiros ele
mentos ~ara o trabalho, pl'O''idenciado em ordem a. 
obter os mstrumento:; c machinus de que precisam 

mero para fazerem exame do 1., o anno da faculda-
de de direito do Recife, visto terem sido ouvintes O SR. SERGIO DE CAsTno:-A questão Jião é de ' 
com frequencia legãl e haverem-se hubilitndq já academias, é mais de auxilias á lavoura . 

. com todos os- preparntorios.-Seraphico. o Sn. MONTE :-Se é este o estado da lavoura e 
Fica autorizado o governo a mandar matricular s~ é verdade_ que em_ úm paiz onde é conira

no 2~0 anno medico, em qualquer das faculdades ri?da esta le1 economiCa da producção, não se 
do Imperio, o estudante AntoniO Ferreira de Brito I pode. esper~r cou~a alguma d? seu progresso 
Traucoso, depois de haver sido adrnittido e appro- (apotad~s), mconte_staye_lmen!e e que, qqaesq~er 
vado no exame de anatomia descriptiva ; revorTadas que seJ~Hn os PX:ll~CI pws llber~es _que se m-

· · - - "' vo uem as condt oes extraordmarras e exce -

Igunl faYor ao estudante Silvio Melchior, para 
fazer exame na escola de marinha . ...,.s. R.-

Fiea adiada· a discussão pela hora. 

"2." PARTE DA ORDEM DO DIA 

INTERPELLAI]ÃO AO sn. llliNISTRO DA AGRICULTURA. 

pelo Sr. Monte na ses~ão de 7, á cerca dos auxilias 
á laYoura. 

O Ss.•. ltlonte:- Sr. presidente, a importau
tissima questão da lavoura, ac1uella que nn phr:1se. 
do honràdo ~r_ presidente do conselho, em res
posta a um offi.cio que lbe dirigiu o congresso agrí
cola de Pernambuco_. deve ser anteposta a qualquer 
outra, foi trazida á téla da discussão nesta camara 
por occasião de discutir-se o projecto n . 1.20 de 
i875. . 

Foi, porém, po}: um dos membros do ministerio 
recebida esta questão d~. n~odo que . não ~ra de es· 

maneira por que a encara;'a o Sr. presidente do 
conselho, e- Isso motivou a intei;pellação que 
acaba de ser lida pe1o Sr. :1.0 secretario. 

Não preciso, Sr. presiq.ente, encarecer, pe
rante esta augusta camara, o estado lastimoso em 
que se acha a lavoura do meu paiz (Apoiados). 

que. es que esse ac o em a gum con Iec.I Ien o 
saberão que a lavoura do p3iz reve1n hoje um phe· 
n9meno qu~ não ha. ~oticia de q~e em industria 

cionaes da _lavo tua ~eclaf!lam a p~rte dos po
deres pubhcos providencias as mats eneJ'CTifla"
(Apoiados)_ o -

R- osE ARIAN:s"O :- xcepc10naes ~ po1a os). 
O S:R. AFFONso CELSO :--E' preciso tambem atten

der-se ás circumstancias do thesouro _ 
O SR. MoNTE:- E tão excepcionaes quanto o 

são. as condições da Javoura _. Ao individuo que 
está desfall~cendo nao se cura com theorias, mas, · 

c e 
Ul\t Sn. DEPUTADO :-A lavoura é que derrama no 

thesouro. · 
(H a ottti·os apa1·tes.) 
O SR. PRESIDE:-;TE reclama attên~ão e pede que 

não se interrompa o orador. · -
O Sn. :Mo).--rE: -Sr _ presidente, como disse, a 

questão foi trazida á 'téln da discussfio por occasião 
de apresentar-se o projecto n. 1.20 de 1875. 

Por esta occasião o.nobre deputado por Pernam
buco, o Sr. Buarque de .Macedo, em termos os mais 
claros e positivos dirigiu-se ao governo. 

X. 

Poitanto_. senhores, acredito, que presto um ser
viço ao governo, que apoio, proporcionando-lhe 
occasião para que, a. proposito da discussão deste 
projecto_. esclare~a o paiz sobre dous }lontos, que 
resumo : 

Primeiro, si a lei de 6 e ::;etem · ro 
ter execuçiio satisfactoria. 

Segundo; si o governo :tcredita que póue dispôr 
vrridores do Bràzil, senhores, ao menos no norte~ e mews. recursos ou me 1 as, que . · 
d'on~e tenho mais conhecimento, quanto mais pro- auxilio das sociedades de credito real, e de credito 
duzem, maior prejuizo têm. · . agricola, de modo que estas funccionem de maneira 

E' isso devido a que 0 preço do producto é infe- satisfactoria~ e prestem um serviço efficaz á lavoura. 
rio r aos gastos com a producçiio por falta de ma- brazileira. 
chinas que substituam o braço no . fabrico do ge- Em nome do governo, devo crer. Levantou-se o 
nero. . - . nolm~ ministro da fazenda, e nos respondeu o que; 

Este phenomeno importa, como vê a. casa, uma senhores J Depois de exhibir theorias liberaes, que, 
inversão completa das leis do trabalho_ ·sem duvida, são certas, mas que não têm applicação, 

Si uem mais trabalha maior rodueto tem é como eu já disse, a~ caso e~cepcion~l da lavou!a, 
uma anomalia que t~n. a' mats pl.'"eJUIZO. ntretanto · porque caso x. o u • - . -

isto acontece com a lavoura do paiz, e acontece naes; disse-nos que neste paiz, aonde 'todos sejul
porque acha~se desprovida de capitaes e de braços, gam com direito de fallar em nome da liberdade, 
não tendo recebido até hoje a realização dâ~ pro-\· quando se trata do interes~e privado, todos vêm pe
messas que lhe foral~I feitas pela constituição, dir ao governo o maná, o subsidio _I 
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r. prcH cn c, es.e Drgum n u . gu 
cedencia poderia _!er ~endo referido por o_utra 
qualquet· pessoa, nao pode ter nenhuma partmdo 
do nobre ministro da fDzenda. ·Não. L 0

, porque o 
governo, em questões desta ordem, não pó de dar 
respostas desta natureza; 2.0 , porque o nobre mi
nistro da r~lzeuda que declarou em pleno parla
mento que podia, desde que entendesse ser para 
salvação publi~a, violar a ld. . . . . . 

O SR. JoAQUnl Bn·EvEs :-Apoiado. 
O Sn. Mo.xTE :-... pretexta não poder transigir 

com um principio para salvar a la,~oura que é a 
principal industria do paiz, sua primordial fonte de 
riqueza, da decadencia e abatimento em que 
acha-se. · 

ALGt;NS SRs. DEJ.>l:;""To\DOS :_-Muito bem. 
O Sn.. MoxrE :-O nobre ministro da fazenda, 

Sr. p•residcnte, que é creatura da lei , porque 
todo poder leg_al só d~lla póde provir, pretend~ndo 

O SR. Josi;: MARIAi\XO:- Sequestrou até a nossa 
iniciativa. 

VOZES:-Oh! 

O SR. AFFONso CELSO :-Como si fosse possível 

O SR. ~foNTE:-Ao menos em vo11tade. · 
O SR. JERONYliO SonRÉ :-Mas o disse. 
O SR. Jo.-\.Quml3REvEs:-Quiz sequestrar. 
O SR. PRESIDENTE :-Atten«:ão! 
O Sn. :MoNTE :-Um outro argumento, S:.;. presi

dente, que ouvi resaltar do discurso do nobre mi
nistt·o da fazenda, afim de excluir a idéa de auxí
lios ã lnvoura, foi o seg-uinte : depois de pintar em 
um quadro negro o estado da lavoura, de fazer vêr 
que os auxilios prest~dos a bancos do credito real 
apenas poderão servir para salvar a fazendeiros 
que Jra os ... 

Ull SR. DEPurAn.o dá um aparte. 
O Sn. Mo~TE :-É exnctissimo na· hypothese de 

· presumir-se que todos os fnendciros são fraudu
lentos e de má fé, hypothese que não ndmitto 
(.4.poiados). 

O Sn. FREITAS CocTINHO :-Ningucm admitti u 
semelhante bypotbese. 

O SR. 1\foNTE :-Si wr ventura os· fazcndci o 
estivessem ricos, dispuzessem toJos de recursos. 
de muito dinheiro, não vinham pedir auxílios. Está 
subentendido que elles pedem, porque_ precisam 
( Apo~adcs). E' um argumento que não tem proce
dencw.. 

. O Sn. F Amo HEIS :-:Mais logico, mais simples, 
c conforme os princípios da sciencia seria a extinc
ção dos direitos de exportação, si as circumstaucias 
do- thesouro permittissem. 

• .. .. • ' c. 

mento das dividas da lavoura. que ella 
credito. E' o unico meio. · · 

O Sn. AFFo~so CELso:- Apoiwo, c é exactis·-' 
simo, é uma verdade. 

. ~. ~ E:- i os azcn eu·os es ao en1 mas 
condições, é justamente pela ausencia desses auxi
li'OS, e porque elles~ como nesta casa foi dito, 
pagam 20, 2~% de juros; e si Qsses auxilias 
forem proporcionados, de modo que paguem 5, 6 
ou 7 %, elles poderão amortizar suas dividas e 
ficar. com elementos para o trabalho que tenham 
de desenvolver. 

O Sn. CESA.RIO ALvm :-::M:as, si quanto mais l)ro
duz~~l, n~as perdem, parece logico que qualquer 

o. . • , c es aug~en e a pro ucçao, 
maJOr -preJUtzo lhes acarretara. Venham estradas 
de ferro e tarif<lS modicas. · 

0 Sn. PRESIDENTE :- A.tt enção ! 
O Sn. 1\IONTE :-liras perdem por falta de machi

nismos, por fa}t::t de c<lpitaes para empregar na 
lavoura. o aparte do nobre deputado nuo tem 
nenhuma proccdencia; pelo contrario, corróbora a 
minha argumentação. E para que o fazendeiro . .. .. .. .. . 

O SR. FREITAS CoUTINHo :-Será a mell10r posi
ção de hoje em diante ser fazendeiro, si o goyerno 
der dinheiro a quem quizer comprar fazenclDs. 

O Sn. Mol'I'Tli: :-Um outro argumento que se me 
afigurou com muita improcedencia, ia eu llizendo 
quando os nobres dci)utados honraram-mé com· os 
seus apartes, apresentado pelo noLre ministro da 
fuzenua, foi, depois de haver pintado um undro 

\ · c me on 10 »o re a avoura, 1zer que o 
governo não podia ingerir-se nisso. o 

O Sn. SILYElll.\ MAliTtNS (m.inist1·o da {ttzenda) :
Ha completo engano. Não tiz qu:ulro nenhum da 
lavoura. 

O Sn. Mo::-.--r~ :-Foi a respeito, do estado da la
voura. Isto procede de que não sou tão r.orrecto, 
como o nobre ministro d~ fazenda, na exposição 
de meus pensamentos na tnbuna, não prova contra 
a doutrina. 

0 SR. SILVEIRA MARTINS (minist1·o da fazenda): -
Discuti o projecto, mas não tratei do estado da la
voura. 

O Sn. ~IONTE :-O nobre ministro da fazenda 
- , - i o a em ova cen-

sura, peço licença á camara para lêr exactamente 
o que disse S. Ex. (lê): 

• A extensão do credito pó à e ser favora.vel ou des
favoravel a um paiz, conforme os hahitos e as vir· 
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tudes de sua população. ·o povo, que trabalha, que é o mais obscuro dos seus membros o nnir.o que 
tem industria, vence grandes ditnculdades ; mas o se revela inquieto pela marcha dos publicas nego
que não trabalha, e vive principalmente de em- c!.9s; o unico que, ap_ezar de amigo da discipJina, 
pregos publicos, não póde resolver pequenas diffi. · nao encontrou um mew de calar-se ficando com a 
c~ldades ; qualquer embaraço é um tropeço inven- consciencia tranquilla de haver cumprido com o 
mvel. · · seu dever, comprehendo o alcance da responsabili-

• O nosso paiz oneradissimo augmentará assim dade que assumo, e só tomo essa attitude pot não 
enormemente a SU8. divida e sobrecarregará o or- te_r l!_leios de destruir os motivos de profunda con-
~~amento com os im os e · s · " · · · 

e os JUros. dade que devo ao meu paiz: ' 
• Mas com que fim tudo isto? Para- favorecer a Ainda, pois, que fique isolado nesta questão 

lavoura. (não apoictdos), não calarei o sentimento do dever 
<Mas, quem ha de pagar este encargo? A prin- (apoiados), mesmo porque sou da opinião daquel-

cipal industria, a lavoura. les que entendem que o governo não tem nada a 
• De maneira que o governo para dar com a es- lucrar com a abdicação que lhe faça o parlamento 

querda auxilio á lavoura,arranca da mesma lavoura das suas prerogati v as, da sua iniciativa, da sua 
com a direita. E' um circulo vicioso (Apoiados). capacidade e intelligencia. (Muitos apoiados.) • 
E afinal do contas não tem garantia alguma de . A gloria do governo não póde resultar senão da 
que isso vá realmente para a lavoura, porque tudo v!ctoria da razão e da liberd:.1de que conquistar na 

------------tlfle-epf}jee:Jnrtcdile~dtta--:catrptrplf-llit."e:t~t;ão, e esta do tino e criteti , scussao perante o parlamento (Apoiados). Com 
capacidade de cada lavrador, que, possuindo di- esta interpellação penso pois fazer um serviço ao 
nhe.iro barato, e que custa pouco a fabricar, será meu partido e penso que esse serviço será tanto 
tentado a m t r- · · ·- ais-assignalaào quanta mais explieitns, claras ·e 
nosas. Em conclusão, redunda tudo em sobre- expres~ivas forem as respostas que o honrado Sr. 
carregar-se de impost.os á lav:oura, e malbaratar-se presidente do conselho dignar-se ·de dar ao ques
o ainheiro, sem proveito algum para a mesma la- tionario da interpellaçiio. 
voura. • · Devo confessar que reconher-o alguma irregula-

0 Sn. AFFoNso CELSO. :-E essa.é a :verdade. ridade nessa iuterpellação desde que é sabido que 
o Sn.·. MoNTE :- 0 dizer-se ua 

0 
over no nosso regimen parlamentar o min-istro ·quanqo 

com a esquer a e ttra com a direita_, é uma ver- actu~l fallou em nome do governo porque foi. ao 
dade, não tem nenhuma contestação; mas eu pro- governo a quem se dirigiu 0 nobre deputado por· 

· voeo o nobre ministro da fazenda, para dizer-me Pernambuco.. · . 
aqui qua.l é o exercício da actividade humana, um 
só sique-r, em busca da riqueza, que não importe O Sn. MINH\'IRO DA FAZE:\"1>.-\. :-Nem podia fallar 
em dar com uma mão e tirar com outra? (Apoiados) de ouu·o modo. · . · 
Qua~s as da~pezas reproductivas;tão ·apregoadas O Sa. ~Io..,--rE:- Entretanto V. Ex.. no dia 20 de 
aqm nesta camara, e com as quaes eu convenho_. Dezembro. do anno passado fallori como deputado e 
que não importem n'isso? A sub\renção ás es- como ministro segundo se vê no seu discurso e 
tradas de ferro, ás companhias de navegação, etc., segundo disse no senado o nobre presidente do 
o que importa senão dar o governo com uma mão conselho. Fallou como deputado quando declarem 
c reteber com a outra? Só para a lavoura é que a q11e queria ª reforma do senado e V. Ex. que diz 
applicação do principio não é aceitavel? ! não ter opinião de occasião faça o favor de ser mais 

Esse rocedimento com relar.ão · v .. · h n · 
si ente, manifesta. tanto mais desigualdade quanto, o Sn. JosÉ 1\IARú.:sNo:-Estou bem espantado . · 
sendo da propria ·lavoura que iC tira, é á propria 0 Sn. l\lo:m:E:-Mas 0 nobre ministro da fnzenda 

· lavo11ra que se dá. O nobre ministro da fazenda, 
que não quer ser curador ad bonun~ da lavoura para manifestando nma opinião ttio avêssa á laToura foi 
0 effeito de dar-lhe auxilios, quer sel-o para que esplicilo e declat·ou que ao ~overno não cabia aux.i
ella tenha esse prejuizo,:para que não seja obrigado liar com garantias a ereação de bancos de CL'edito 
a a"ar com a -mão es · real uc rorne..:am dinheiro á lavoura. 

pregando com prudencia e criterio os capitaes que Mas recorri ~or dous motivos: primcir6 per 
lbes forem conllados indcmnisarãe e ás mãos· largas, causa da abnoxia theoria do nobre ministro da 
com 0 augmcn to da producç;-10, os aux.ilios que lhes fazenda de que o presidente da camara é alguma 
forem dadQs. · cousa de mais graúdo do que es cmtros ministros, 

Entendo que não cabe na materia desta inter- é o depositaria do pensamento e da confiança da 
pellação 0 espraiar-me em considerações mais corõa e a quem cabe responder. O segundo foi por
longas sobre as condições excepcionaes da. la\oura, que o nobre ministro da agricultura todas ai 
de todos conhecidas e os a.uxilios que lhe devem vezes ·que lhe coube, quér antes de ser governo, · 
ser prestados para que não falleça. . quér depois de pronnncw.r-se com relação á ques-

Não é isto ·ro riament · · tão da. lavoura, sem re nos fez romessas das 
cussão. c si alguma cousa disse foi mais como mais IsongeLras e que ammaram su ejamente a 
razão de ordem para entrar na matcria. lavoura a esperar estes melhoramentos e auxilios, 

Quando considero, sr. presidente, ~ue nesta au· melhoramentos e auxilios definidos nos termos os 
~sta camara, onde sentam-se vultos dos mais mais llricisos. 
aistinctos do· paiz, illustres por seu saber c Despedindo-se do congresso agricola @e V. Ex. 
grandes pelos valiosos serviços prestados á patria, convocou, convocação que foi applaudida geral-

A. 3l.-TO!l0 I. 
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mente pela lavoura e por todos que se interessam 
pelos melhoramentos materiaes deste paiz, S. Ex. 
declarou que as aspirações da lavp~ra _haviam de 
ser satisfeit~s. E quaes foram as asp1raçoes que clla 
manifestou ? 

Todas no sentido do luminoso parecer da com
missão de S. Paulo, afim de se fundar bancos de 
credito real que emprestassem dinheiro a prazo 
lonO'o e ·uro baixo. E devo a ui notar ue si a 
commissão os lavradores de S. Paulo esta e eceu 
o principio de que entende que o governo não deve 

-intervir nestas co usas, porque a sua missão não é 
ser banqueiro, entretanto ella, attenta as condições 
excepcionaes da lavoura, entendeu necessaria a in
tervenção e garantia do governo, para que inspi
rassem conliançà os estabelecimentos de credito 
re~. . 

Ora, si· neste sentido foram as promessas do Sr. 
presidente do conselho, si em sentido contrario é 
a mam es a!;.aO que ez o no re nunts ro a a
zenda. jul~uei indispensavel estabelecer o art. :1. _o 
da interpeliação (apoiados), que é para que pos-

.... ' o -

tanto o Sr. presidente do consefi1o dig~ar-se
ha de dizer-nos i>i o governo é.solidario no pen
·samento do nobre ministro da fazenda. 

Nos termos em que se acha estabelecida a 
questão, penso que só uma de duas : ou o nobre 
presidente do conselho_ mudou de opinião, 

IS 
eontrahido com· a lavoura, ou o que nos disse o 
Sr. ministro da fazenda, nase~são de 3 do corrente, 
não é a opinião do governo. Em qualquer das 
hypotheses, fica a lavoura sabendo o que lhe cabe 
esperar. 

Penso ter explicado sufficientemente as razões 
que me lev-aram a formular o :l. o art. da inter
pellação . 

No que respeita ao 2. u artigo, formulei-o porque, 
podendo ter o governo effectivamente mudado de 
opinião, eu desejava saber se ainda tinha algumàs 
promessas a fazer,_para que, conhecidas e !las, so~-

apreciar. 
.. O 3.0 artigo foi feito pura e..simple.smente porque 
nas provínCias do norte injustamente se pensa que 
o facto de ter o nobre presidente do conselho con
''idado para o congresso agricola sómente lavra
dores do .sul e não os do norte, importava isto a 
intenção de dai auxilias só - . 
Não ba fundamento nenhum pat·a isto. O nobre 
presid-ente do conselho não podia convidar para 

O' 

se tr:~tava e um prazo breve. En.tretanto, como 
estas duvidas se levantaram no norte, eu tive em 
vista provocar uma declar.ação do nobre presidentil 
do conselho sobre este ponto ; isto é, se a lavoura 
do norte tambem será contemplada em todos os 
auxilias que forem dados á do sul. 

Antes de concluir, repito ainda o pedido que 
fiz ao Sr. presidente do conselho, ao comecar, que 
S. Ex. se digne dar explicações as mais claras, ex-

lica ões ue não deixen - "d aJO' 
sobre a sua interpretação ; e penso que S. Ex. 
de':e estar hanili~ado para isto, porque deve saber, 
J!l3IS do que nmguem, que as respostas no SCJ:!.
ttdo de- o governo considerará, o governo tem 
os melhores desejos de fazer isto ou aquillQ- não 
podem absolutam(inte satisfazer á lavoura. 

O Sr. ministro da :Jgricultura, com os granàes 
talentos que todos lhe reconhecemos, com os pro
fundos estudos que tem feito,sobre esta materia, 
deve snber e ter já assentado o que lhe cumpre 
fazer, e não é estranhavel, pois, que eu espere que 
S. Ex. nos dõ uma resposta clara e decisiva, uma 
resposta da qual não se possam tir:1r dous corol
l<'lrios diil"erentes. Porque, rialmente, se depois de 
tantos trabalhos, e a ezar de sua illustraçào, não 
po e er am a ntc OJe 1 eas exactas ·so re o que 
cumpre fazêr em relação á lavoura, esta deve 
perder todas as esper::mças. 

O Sn. AFFONso CELso :-Mais tempo se levou em 
França a estudar o assumpto. 

O Sn . llo~TE: -A questão da lavoura é muito 
anterior á questão da reforma eleitoral, que é uma 
questão complicadíssima. Entretanto, sobre à 
qu~stão ~~ refor~1a eleitoral,o governo diz-nos que 

Antes de concluir a mesma interpellação, ·de
sejo ainda dizer duas palavras attinentes a ella 
(Apartes). 

. . . 
UM SR. DEPUTA'Do :-E' bom atêr-se a questão da 

lavoura. . . 
O Sn. MoNTE : - A questão da eleição directa 

veio a proposito para mostrar que, sendG uma 
qaestão muito séria, muito grave, mais complicada 
do que a eutra, o governo já tem opin~ão sobre 
ella. 

VozEs:- Oh l oh I 

directa está resolvida em qualquer livro que trate 
~m~~- . 

O Sn. MoNTE :-E a questão da lavoura está re· 
solvida tambem em qualquer freguezia que o 
nobre deputado visite. · 

l\t Sn _ n PUTA o :- Então basta vi i ta r a fa-
zenda? 

O Sn. Mo~'"TE :-Sim, como ao doente basta que 
o medico -ve·a-o. Vá á fazenda estude-lhe as ue-
cessidades e conhecera que precisa de medicina. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:- Mas .é preciso desco
brir o remedio. 

O Sn. Mo~"TE :-Mas quem vai visitar -o doente c 
o medico, e uo caso presente, nenhum medico tão 
habil como o Sr. presidente ·do conselho. 

Não desejo desviar a discussão; nem augmen- · 
tal-a. Peço licença a V. Ex. sómente para com
munic~r-lhe o COJ?-h.ecimento que veio dar-me ü 

O nobre ministro da fazenda terminou o seu dis-
curso, dizendo o seguinte (lê): · 

". . . e a res1>eito da lei de 1875 devo dizer que, 
até hoje, não produziu fructo algum, e que si um 
ou outro individuo tem pretendido privilegio para - . 
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---------~o~r'='~rrae1.Uniz~~ · o direi que o nobre deputàdo por Ser-
lei, nenhmil tem úfferecido a mínima garantia ao gipe teria procedido com mais prudenc1a, aguar
Estado, pelo que têm sido todos repellidos. dando a publicação do relatorio do ministerio 

-.Parece-me que a lei de 1875 não surte effeito ;" dagricultura, onde acha-se consignado -o Jlen~a
porém, longe . de ser isso para nós motivo de mento do governo sobre os diversos pontos, e que 
magoa, dou parabens ao meu paiz, por não ver o occupou-se S. Ex. no discurso que acaba de pro
thesouro mettido em em preza, que havia de tra- ferir. · 
zer-lhe fatalmente prejuízo de a_Iguns milhares de Á V. Ex._ e á eamara, Sr. presidente, peço licença 
contos.'" para reproduzir o que tive occasião de ler aqui, 

Quando disse isto, s. Ex. fallou em nome do go- quando apresentei o meu relatorio : são docu-
v4lrno e fez-nos assim perde~ç '"' ~>çnM'!l : mentos ue ermanecem -

~ · ser alteradas 
emquanto que, no seu relatorio que nos foi distrl- O nobr·e deputado por Sergipe, representante da 
buido 110je, diz 0 seguinte (lê): · lavoura ou, pelo menos, seu defensor, fic3rá co-

c O relatorio do ministerio a meu cargo, apresen- nhecendo as ideia.s do ministro da agricultura em . 
tado ás camaras legislativas na 1.:. sessão de 1877, relacão a este assumpto, assim como convencido 
trouxe ao vosso conhecimento as dili~encias, em- de q~ue entre ellas e as do meu nobre collega, mi
pNg-adas pelo g·overno para a execução da lei n. 1 nistro da fazenda , não ha contradicção algumà 
2687, de 6 de Novembro de 1875. Infelizmente (Apoiados). 
foram ellas infructiferas. Tratando do congresso agrícola, reunião que 

c As condir:ões, em que se têm achado as praças convoquei nesta côrte e tive o prazer de Yer co-
da .Europa, parece que Ç · · -d-a-do mais fnliz exilo pelo conj uncto de 11lus-
uoras pat·a qualquer importante em preza. tres e distinctos cidadãos que a ella compareceram, 

c No Imperio, algumas companhias de credito disse em meu relatorio, na parte relativa ao cre
. real, que se têm autorizado., 1 utaram e lutam com dito a rico la · que é o ponto essencial da interpella-

---------~:ts-matores-diffi: . compan ua ntao os ção : c Não menos grave do qne a deficiencia de 
Lavradores, que se constituiu em associação de cre- braços· é a de capitaes que se empreguem em em
dito real, solicitou o auxilio da garantia de juros prestimos á lavoura, nas condições de modico juro 
nos termos da sobredita lei e o seu requerimento e longo prazo de amortização com que ella os soU
está pendente de parecer do conselho de estado, cita. Escusado é dizer-vos como regimen do cre
como já tive occasião de vos- declarar. dito commercial, applicado á ngricultur:t, se fn 

c Definhando. cada vez mais, a nossa lavourn, "á - · ci~'*r:ute~i,~:.raii-----
pela crescente f:llta . e raços, e Ja pe. a secca, que hypothecaria - do banco do Brazil teú1 servido in-
tão tenazmente ha flagellado algumas provincias completamente á restricta zonr. das suas operações: 
do norte, com sensível detrimento da producção e ·Essa mesma zona, eminentemente productora, 
.do commercio, confio em que tornareis as medidas, carece de muito mais do qtie lhe ha podido adian-
que melhor aconselharem as nossas condições eco- tar" aquelle estabelecimento; c toda a lavoura do 
nomicas e que mais prompta e effi.cazmente possam Imperio necessita desse indispensavel agente da 
satisfnzer ao fim da_ citada lei. » pro_du_cção, assim para ~elhorar a:; ~ondições_ one-

Ora, si a lei não serve, si a lei só é prejudicial, rostsstmas da. sua ~onstderavel ~tvtda,_ como para 
o que segue-se é, que o nobre ministro da fazenda numerosas extgencta~ da economia agrtcola . 
vem pedir ao parlamênto uma medida, que im- A agricultura brazileira precisa aperfeiçoar os 
porta em prejuizo do Estado, segundo sua opinião, seus methodos de culturn, tanto para ·poupar 
pede um mal para o paiz. - braços, quanto para conseguir ~u~ aquelles dos 

Aguardo resposta do nobre presid~nte da con- seus prod~ctos, que encontram similares de outras 
"' s concorrer e com-

O Sr. Cansansão de Shdmbu (pt·esi-
- 4ente do conselho):- Felicito a lavoura de meu 

paiz, porque come~:a a merecer as investigações e 
o zelo dos distinctos deputados, ella que até agora, 
quasi esquecida, mal figurava nos nossos debates 

Vejo eorn prazer que um dos primeiros actos da 
eamara, representante dn nova situação politica, 
tem por o · • , qu 
este ramo importante da industria nacional muito 
tem . a esperar do zelo e patriotismo dos nobres 
.deputados (.Apoiados). 

Parece-me, entretanto, que o meio, de que se 
lan!:OU mão, não foi o mais proprio. 

Não posso bem cpmprehender, Sr. presidente, 
qual o verdadeiro fim da interpellação que me foi 
dirigida ; não sei si se trata de uma :~careação 
entre mim e o meu collega ministro da fazenda .... 

petir nus mercados. Melllorar o producto equivale 
augmental-o. ~as· n~da d!sto se obtem. sem c~
pital ; e o capital na o é tã.o abundante. entre. nos 
que. sóbre para collocar-sc em empl·esttmos a la
voura. 

Con-vencido coll:~lloradot·, como fui, da lei n. 
7 de 6 de Novemtít?o de 1875, penso amda agora 

que é no seu vnsto plano, n1:1is ou menos modi
ficado, que po~sivel ~ encontr~r ~ solnc;~o do pro-rr . • 
que :\ reforma da nossa .l~gislapão _ ky_p~thecaria 
e al""UDl systema de auxll10s e mstttUiçues dessa 
nat~reza, que sirvam a circumscripções limitadas, 
resolvam a questão. Taes instituições n_ã~ poderiam 
acudir á necessidade da justa reparttçao do cre
dito territorial por todas . as zonas, e a ~olu<:ão se_
ria ainda por este lado mcompleta, alem de desl-
gu.al e ~diosa. . · 

O Sa. MoNTE :-Não apoiado. 

Ponto é para mim a salvo de contesta~ão que não 
no aiz ca itaes om gue se deva ecmt.arnfira 

este mister. Ora, si o temos -de pedir a estra. os, 
melhor será que em vez de repetidas tentativas, e 

O Sa. PJtESIDENTE DE CoNsELHo:-. . ~ou sómente ope~ões suceessivas, para a creac;ão de pequenos 
.de ouvir minha opinião a respei10 da materia. bancos, emprehend~os a fundação de um grande 
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que, -estenden<1;o·os beneficios do 
. -

peridade geral, e não sómente a de algumas cir
cumscripções. 

Apezar desta convicção que não tem sido aba-
a · i, a · 

C()nfiança que a vossa sabedoria me inspira, in
duz-me a esperar que o melhor alvitre será o 

- • • • <;:. 

cendente assuJDpto toda a 'V'ossa esclarecidaattencão, 
e com o mais vivo interesse cooperarei comvósco 
no estudo a que vos tendes de entregar. • 

Creio, Sr. presidente,· que não se. póde ser mais 
explicito e positivo, quando se tem de enunciar 
uma opinião no sen:tido de favorecer a classe dos 
lavradores. 

Vejamos agora si me acho em divergencia com 
o nobre ministro da fazenda. · 

O Sn. Mol\"TE :-Os relatorios estão uniformes ; o 
relatorio delle é que não está uniforme com o 
discurso. · 

O Sn. P.RESIDENTE DO CoNSELHo:-Diz S. Ex. em 
seu relatGrio .(lê): 

« O relatorio do ministerio a meu cargo, apre
senta.do ás camaras legislativas na i.~ sessão de . 
1877, ·trouxe ao vosso conhecimento as diligen
cias, empregadas pelo governo para a execução 
da lei n.o 2687· de 6 de Novembro de 1.875. 

• Infelizmente foram ellas infructiferas. 
• As condições, em que se têm achado as praças 

da Europa, p:)rece que são ainda pouco animadoras 
para qualquer importante empreza. 

• Definhando, cada vez mais, a nossa lavoura, já 
pela crescente falta de bra~.;os, e já pelà secca, que 
tão tenazmente ha fiagellado algumas províncias 
do norte, com sansivel detrimento da producção 
e do commercio, confio em que tomareis as me
didas, que melhor aconselharem: as nossas condi-- . · ... 
Ínente possam satisfazer ao fim da citada lei. • 

O Sn. JERO~Y!\10 SoonÉ:-- Essa lei está condem
nada pelo ministro da fa-z~nda. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Peço 3.0 illustre 
deput::tuo que tenha paciP.ncia ;. hei de responder. . . . . . 

. . 
Mas, diz o illustre deputado, no discurso do 

ministro ha. alglfmas _palavra~ ql?-e mostram ser 

Senhores, o nobre ministro, como qualquer 
outro deputado, tinha incontestavelmente o direito 
de discutir a lei de 1875, e fazer-lhe toda a oppo-
s1cao poss1ve ; m:.1s s qu , pe s 
tràmites constitucionaes, tornou-se lei do paiz, é 

· obrigado a executai-a (Apoiados). . 
Tambem eu combati, com todo o esforÇo, a re

forma eleitoral ; desde, porém, que converteu-se 
em lei. inclinei-me diante ·della :executei-a. · 

Não· ha, pois, a menor divergencia entre mim e 
o meu nobre collega. 

O SR. JEno~·YliO Soont :-Confronte o relatorio 
com o discurso do nobre ministro da fazenda. 

O Sn. PRESIDEl'<~"TE DÓ CoNSELHO :-As palavras de-

E' certo que o nobre ministro considerou . uma 
felicidade não se ter executado a lei de 1875. . . 
traordinarias em que nos achamos, aos e11orme~ 
sacrificios impostos pelos tlagellos que têm asso
lado as províncias do norte, e dizei-me : a execu
ção desta lei não teria sido d& facto uma .calami
dade para o paiz? 

A lei de 7 de Novembro de 1875 foi, Sr. presi
dente, muito estudada e discutida no ·senado. 

O Sr. Viscond·e de lnbomerim, cuja. morte de
ploro, o eminente. parlamentar Zacarias de Góes e 
Vasconcellos, de sempre saudosa memoria(apoia
dos), assim como outros membros importantes 
daquella casa, foram accordes, pondo de parte 
prevenções partidarias, no principio em que devia 
assentar esta lei; reconheceram ·que o capital para 
o estabelecimento da instituição de credito só nos 
poderia vir dos grandes mercados monetarios. . 

Com effeito, senhores, procurar levantar no Brazil 
os ~00 mil contos necessarios para tal instituição, · 
fôra aniquilar nossas industrias, fõra compro
metter o trabalho nacional. · . 

Mas para attrahir da Europa este. capital, duas 
condições eram precisas: . i. a assegurar a sua re
muneração, garantindo-lhe o juro e estabelecendo 
a proporção de 27 pences por mil réis; 2.3 asse
gurar o seu retorno, sua volta. 

A lei attendeu a ambas estas condições. · Já vê 
a camara que o svstema era simples, pois firmava 
o credito sobre a:propriedade. ·· 

Mas, senhores, era este justamente o ponto vul
neravel do svstema. 

N s o· i dad está atravessándo uma é oca 
de transição muito delicada; perigosa mesmo, posso 
dizel-o. O trabalho servil tem de acabar, e logo 
seremos obrigados a substituil-o pelo trabalho 
livre. 

O Sn. JERONYMO SooRÉ:- E quanto mais breve, 
m_elhor. 

R.. RESIDEl'<"TE DO ONSELH : -
nobre deputado que não partilho essa opinião. 
Tomei este compromisso no congresso agrícola e . ' 

Conhecendo q:uc a layoura receinva alguma me
dida nesse senlldo, c meSllJO q_ue certo espírito de 
malevolencia attribuia ao mimsterio actual o de-
seJo c apressar a emanCipaçao, ec aret que por 
minha parte não concorreria para que se apres
sasse esse termo fatal. 

' ' . do paiz, tal meilida seria uma grande calamidade. 
A questão da lavoura nesta parte não é tão sim

Ies como a muitos arece · ao contrario, é bas-
tante comp exa. 

Digamos a verdade, sejamos sinceros. 
A educaÇão e o exemplo que recebemos de nossos 

antepassados, assim como o habito que temos de 
mandar sobre escravos, nos tornaram bem diffi.cil 
a .direcção de trabalhadores livres e no gozo dos 
mesmos direitos que nós (Apoiados). . . 

·· Julgo, portanto,· que é uma grande felicidade 
para o lavrador do Bra.zil a extincção lenta da 
escravidão, porque elles irão pouco a pouco ad-
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J'!!itti~do trabalhadores livres, e assinl. não será média, onde se cultiva o algod~o e a zona dos gran-

~ouve um tempo, durante a guerra dos Estados
U:mdos, ?m que es~a cultura, que. estava quasi 
morta po1. falta de v1as de. commumcação, tomou 

. , -se e mo o que 
mwtos lavradores, que se tinham dado á cultura 
da canna, voltaram ás suas antigas habitações e 
restabeleceram suas fazendas de algodão. · 

O preço chegou naquelle tempo a ser fabuloso 
porque vendia-se a. arroba de nlgodão por 
30$000. • 

Nesse tempo, fomos imprevidentes, é preciso 
c~nfessal-o ; deviamos ter aproveitado a opportu
mdade, para estabelecer as vias de communicacão 
entre esses centros prúductores e o litoral. · 

Foi firmado ainda nestes princípios, Sr. presi
dente< que, dispondo da. pequena influencia que 

· possuw, e reunido a amigos importnntés que 
conto no senado, tomei a defesa da lei de·-23 de 
Setembro de 1873, quando desta casa partiu um 
proje_cto_pnra construcção d~ estradas de ferro nas 
provmctas do norte. . 

Mas,. senhores, desgr~çadnmente até agorn, nem 
uma sodas estradas estao decretadas, existe aberta 
apenas v~mos a de Baturité que caminha hoje ao~ 

. seus destxnos. 
Vê V. Ex. que com a difficuldade do transito e 

com a organização do trabalho que succedeu á 
guerra nos Estados-Unidos, a cultura do algodão 
esmoreceu de novo e hoje é difficil sustentar-se, 
porque não vale a pena empregar capitaes neste 
ramo da lavoura para vender a arroba de algodão 
por 6~000, ·sujeitos ãs despezas de transporte. 

·Esta industria, pois, considero-a quasi morta; e 
si ella ainda existe, Sr. presiden~e, apez~r das diffi-

' > qualidade de seu producto. 
A camnra dos Srs. deputàdos ha de lembrar-se 

que na exposição de :1852, á qunl concorremos com 
os nossos productos nnturaes, o algodão brazileiro 
mereceu elogios ; e que no quadro, feito pelo en
carregado do Bra.zil nessa exposição, indicando as 
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canna. 
Si empregassemos · na cultura desta preciosa 

planta os mesmos instrumentos, d~ que estão·usan
do os nossos competidores das Jlhas francezas e 
inglezas, a beterraba, que nos tem e:x:pellido de 
quasi todos os mer~ados europeus, seria vencida 
na coucurrencia a ezar de ser feita a res ectiva 
indu~tria com t:.~l peR~íçatJ:·qQ.e são. aproveitadas 
todas as partícula..;· de materm sàeharma. · 

Entretanto nós que temos a canrra, .. que contém 
assucar em quantidade mais que dupla, estamos 
em decadencia. não podemos lutar com vantagem ! 

D'onde vení, senhores, a nossa infel"ioridade '! 
·sem duvida ell~ procede de nosso systema de tra
balho, que é imperfeitissimo. Sú deste modo se 
explica que a canna produzindo entre nós !8 e 
mais por cento de materia sacharina,. nenhum la
vrador possa dizer que aproveita 6 °/0 ! 

Com tnl desproporção é claro gue não po~emos 
comp~tir ~om a beter_raba; mas s1 os conhec1me_n-

;;i os no3'SOS fazendeiros se tivessem acostumado a 
estudar esta matcria, si tivessem introduzido no
vos processos, novos apparelhos, o augmento da 
producção faria em relação ao assucar o mesmo 
que a producção do café fez em relação a este pro
dueto. 

UM Sn. DEPUTADO:- Faltam os capitaes. 
0 SR. PRESIDEZ.."TE DO CONSELHO : - Responderei 

.a. V. Ex.., e mostra~~i que não ha falta de capitaes 
, . 

Sr. presidente, o café tem Utl1a grande vantagem, 
c uma planta privilegiada, ex.ige uma região certa ; 
nem mais para· o sul nem mais para o norte SE> 
póde cultivai-a com vantagem, apenas como objec:o 
de regnlo, de curiosidade, m:~s nunca como obj{'vto 
de industria. 

R. ELICIO DOS SANTOS :-E depois a sciencia 
ainda não descobriu meio de se fazer café, como 
:<:e faz assucnr. · 

O. Sn. PRESIDENTE DO Co:o;sELHo :-E' verdade, o 
cnfé aind:~. não :ichou simil:1r, ainda é o mesmo. 

Além da zona, ha a questão das alturas; e são 
estas as condições que determinam o terreno 
npropriado á plantação do café. 

Gr3ças á posição geographica do lknzil e á na
tureza de seu solo neste r:uno da . lavoura ã 
podemos ser vencidos, e j:í. hojt:l concorremos r.om 
mais de metade dn producção do mundo inteiro ; 
de modo que se f:tlta o nosso supprimento o genero 
encarece, e temos no augmento ih~ seu valor a ne
cessaria COlllLJensação, assim como a temos na 
quantidade qu:mdo ha baixa de preço, o que é 
sempre signal de abundante colheita. 

Esta é inquestionavelmente a vantagem do café. · 
A canna, Sr. presidente, podia dar o mesmo 

resultado, si produzíssemos em grande escala e 

balha hoje em <mtros paizes menos favorecidos 
pela natureza que o nosso. Neste caso a producção 
seria tal que influiria por for~a no preço da beter
raba ; e como não pódc esta planta concorrer com 
a canna, seria necessariamente ex.pellida dos mér
cados (apoiados), onde agora tanto mtll nos faz. 

c: Este~ um phen<lmeno que ainda póde realizar-se 
no futuro. 

Qual :t raZão porque no norte está tão atrazad:J. t1 
.1-avoura d . 

Mas os braços estão vindo para os mercados do 
sul; logo, não ha falta de braros. · 

VozEs:-E' verdade. 
(H a outros apartes. ) 
O Sn. PnESIDENTE no CoNSELHO :-Os nobres de-

ntados tenham aciencia · · 
suas objecções. . 

Haverá falta de braços'! Não ; porque si a hou
vesse elles não virh•m em massa para os merca
dos do sul (Apoiados). 

Ha falta de capital ; uizem. Mas, senhores, I! 
insjgnificante o capital que se emprega na lavoura 
da canna. 

O Sn. ~fONTE :-E' immenso. 
O Sn. PRESIDENTE no CoNsELHO: -0 que falta 

são conhecimentos profissionaes desta industria 
(apoiados), que os exige em grande abundancia. 
Nenhuma outrn requer maior somma de aptidões, 
porque não sómente é. preciso conhecer perfeita-

ra a os a cu urn a canna, como os 
que dizem respeito ao fnbrico do assucar. 

Quantas vezes, Sr. presidente, não é prejudicado 
o lavrador, não obstante haver creado á custa <!e 
muito trabalho uma boa colheita? 

Porque '! A razão é simples. O mestre de assu
car é· quasi sempre um africano, que nem sequer 
conhece a acção dos reagentes que emprega. 

Foi por isso que eu,filho do not·te, conhecendo as 
necessidades da uella re(l'i&o sendo tam m la-
vra or, posto que em pequena escala,appli_9uei~me 
com todo o zelo , quando se tratou da le1 de 1 de 
Novembro de !875, á uma medida, da qual depende 
o futuro desta nossa lavoura. 

Peco a V. Ex. o volume de :i875, em que está a 
lei dé í de·Novembro (É satisfeito). 

da cultura da canna, n~o podia ter favor maior qué 
a creação dos engenho!\ centr:tes. · 

Reconhecendo que a verdadeira cnusa de sua 
decadencia está na imperfeição dos seus productos, 
o legislador remediou este mal, separando a cul
tura da · canna do fabrico do assucar. Systema 
excellente, porque o lavrador, occupado exclusi
vamente com o cultivo, torna-se mais perito neste 
r~mo da in~ustria, no pnsso q~e a parte mais diffi.-

sionaes. 
Assim colhem-se duas vantagens : produz-se 

mais e melhor. 
Este é o unico meio de salvar a lavoura da 

canna. 
Pergunto agóra aos nobres deputados que tanto 

sa queixam da falta de providencias : quaes foram 
os engenhos que se montaram no norte'! 

0 R. ON ,._ 

O Sn. PRESIDEJiiTE 1>0 CONSELHO:- Mas a lei ga
rante o juro de 7 °/0 -

0 Sn. Mol\"TE :-Essa. garantia não é sutliciente, 
assim como não é a de 5°/o em rela~.ão aos bancos 
territoriaes. 

O Sn. PnESIDEl\"TE no CoNSELHO : -Si a lavoura 
'Ua eanna, Sr. presidente, apezar da garantia de 
7°/0 , não pode levantar capitaes, a razão está em 
outra parte, e é preciso descobril-a~ 
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O SR. PRESIDENTE DO CoxsELHo :-Alle~a-se falta 
de braços e de capitaes. Pois eu entendo, senho
res, q~e mais fariamos pela lavoura pondo de parte 
as quetxas e declamações, e empregando nossos 
esforços em esclarecer a importante classe dos 

deiros intéresses, os caminhos que ella deve per_: 
correr para cheg-ar ao estado de prosperidade que 
todos lhe desejamos. 

Citar-vos-hei o exemplo de uma - fabrka cen
tral - que visitei, ha pouco tempo, no município 
de S. João da Barra. 

Um illustrado fazendeiro reuiJiu os vizinhos e 
estabeleceu em sua fazenda um engenho central. 
Afim de levantar os capitaes -necessarios pãra a 
construcção do edificio e compra dos apparelhos, 
pediu e obteve a garantin de juros; mas, apenas o 
e_ngenho começou a funccionar, _desistiu da garan
tia, o 9R!'l causou-me _g~ande sattS!(l.ção. 

, ' o > s 
dE;lsse engenho, e "fiquei maravilhado á vista da per
feição de seus productos .. 

Sem duvidü os meus amigos do norte ficarão 
admirados de vuvir que alli um carro de canna de 
!00 arrobas é comprado por 1.11$000. 

Creio que si aos lavradores do ' norte se offere
cesse esta vantagem, elles não se occupariám de 
outro ramo de lavoura. . 

Ora, isto dep!'lnde hoje delles: é o estabeleci-

0 Sn. -FELICIO DOS SANTOS:-E' do que precisa o 
norte. 
- O SR. PRESIDENTE DO CoNsELuo:-Devo dizer ainda 
a V. Ex., Sr. presidente, que, para maior segu
rança de taes fabricas, a lei, a par da garantia de . . . 

, -
'banco, garantindo tambem um valor destinado á 
compra de cannas sobre o penhor das safras já 
creadas. · · 

Assim, os introductores desses estabelecimentos 
podem sempre contar com uma qu:mtidade de pro
duetos sufficiente para assegurar-lhes bons lucros. 

Creio, portanto, que os lavradores do norte não 
têm muita razão de queixa. · 

Queixam-se, repito, da falta de capitaes. 
Não nos illudamos senhores· o rinci ai cn i-

tal é a intelligencin do lavrador. 
Um dos nobres deputados que me ouvem, sabe 

que, em uma. reunião de lavradores, em sua pro-
• vincia, a que compareci, tive occasião de dizer que 

encontravam-se entre elles homens entendidos 
. em muitns sciencias e artes, mas poucos na agri-
• cultura. . -

Senhores, em geral-nós luvradores-não conhe
cem~s bem nossa profissão. 

rt.-no, é evidente que nem todos os districtos agrí
colas as comportam. · 

Entendo, pois, que satisfazem-se as aspirações da 
lavoura do norte com as fabricas centraes e encre-
nhos modelos. ~ 

, a c 1 a e e ra-
ç~s e_capitaes, como si sua acquisição dependesse 
somente de nossa vontade. 

Peço licença á camara para lê r ainda alguma~ 
pa~avras que a este. resp~ito proferi, quando encer
ret o congresso agncoln. 

« Braços e c~pit~es,disse eu, que ~m synthese re
sumem as asp1raçoes da grande lavoura, não são 
elementos passivos que se obtenham sóm:ente pelo 
desejo de quem delles carece. 

• Ambos são livres na escolha do meio que mais 
lhes convenha parn empregarem-se. 

• « O s~gr~do de attrahil-os_ao ~erviço do paiz con
s~ste pl·mctpalmentena reahzaçao de duas condi-

, 1. a 1 111, r u-
neração vanW]osa e segurança perfeita ; condições 
estas, senhores, que ninguem dirá dependerem so
mente da ncção do governo. Os poderes publicas, em 
sua elevada esphera,poderii,o decretar mews de nttra
hil-os, mas os seus/ esforços serão baldados, si nn 
decretação desses meios não forem efficazmente 
coadjuvados por aquelles a cujo serviço são esses 
dOU$ agentes de producção directamente con· 
fiados. . . . . 
do braço, ahi está a verdadeira solução do pro
blema. Portanto, senhores, a questão não é só· 
mente do governo, mas tambem da lavoura; e 
devemos esperar que um e outra, em complexo da 
ncção, saberão cumprir fielmente seu dever. Desta 
verdade, desta mutua responsabilidade na solução . . .. ~ 

que eu desejo que fiqueis bem compenetrndos. » 

Pois bem, senhores, isto que eu então dizia 
perante o congresso agricola.é o que agora repito 
em vossa presençn. · 

Si o homem é livre na escolha do trabalho, e 
rnros são os que se aventuram a ir procurai-o em 
longinquas terrns, affrontando privações e perigos; 
tão livre, si não. m:~is que o operaria é o capital. 
que só emigra quando tem esperança de nchar eni 
seu ~mprego ret_nuneração sufficiente e certeza de 
repro ucçao. somen e me mn e es as con tçoe~ 
que se poderão encontrar brnços e capitaes. · 

Daquelles já tive occasião de dizer que não eram 
tão es~assos para a cultura do norte, porquanto é 
d'alli que vem o supprimento para · a lavourn do 
sul; .e ouso aventurar, Sr. presidente, que quando 
se extinguirem nnquella região os braços escravos, 
ninda .assim não será tão sensivel a falta, porque a 
cultura da cnnna encontrará facilmente substituto 

·nos braços livres que a moribunda lavoura do al-
o - . • • • ; .· .os-sabemos que 

toda a razão: é verdade. · aqueUa cultura poucos braços exigirá desde que 
o Sa. PRESIDENTE DO Co~sEÚIV :-Ent~ndo. poia, admittir o emprego de instrumentos aratorios, 

que, depois da lei de 7 de No,·cmbro. 0 q_ue nos aos quaes se adaptmn perfeitamente os terrenos. 
resta_;~. fnzer~ se as eircumst:meias o pernuttircm. Para que esta esperanç:i se traduza em facto bas
é :mimar o estabclecimt!llto de engenhos modelos, tnrá que o lavrador de cannas, usando dos pro
que possam servir de escola e exem}llo aos pro- ccssos m:iis aperfciço:~dos, tire do seu producto 
prietarios, pois é certo que as fabricas centraes não meios de melhor remunerar o trabalho livre. 
podem aproveitar a todas as zonas de cultur~ Neste ponto· a cultura do café está de peior par-

Como alguns outros productos, a ;eanna che- tido, porque, além de exigir maior numero de 
~ndo a certo estado de madureza,--preeK· ::t-cAAr'-l.tm..-+--fm!leEJOIS-S-IlfliSOI'-F-IIDlaãi9e-se~s-s~s.-t.m~.os.ge:~~---
mediatamente colhida; e, como as fabricas centraes mente ondulosos.ao uso do arado, falta-lhe o sup- · 
dependem das distancias e da conformação do ter- primento de que ha pouco fallei. Mas como do meio 
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d~ remediar este mal lar~amente tra'o no meu re
latorio, me oecuparei somente da questão do ca
pital. 

Disse, Sr. presidente, que as condicões para obter 
o capital são principalmente duas-=- esperança de 
boa remunera ão e s o-uran a de sua re roduccão. 

Ora, para offerecer taes vantagens ao. capital na
cional ou estrangeiro, niio descubro outro meio 
si não a creação de bancos hypothecarios. 

Por mais oscillante que seja o valor da terra 
entre nós, na crise por que passamos é ella ainda 
a unica base segura a um systema de credito. 
E' para ahi que devem convergir nossas vistas e 
as aspiraÇões da lavoura. O capit~d não se dá, 
empresta-se, e aquelle que o toma deve offerecer 
g3:rantias de restituição, não só do valor que elle 
representa, como do salario que ga.nha, isto é, dos 
juros. 

Mas, senhores, acreditareis que bastará a.creação 
• • • r "! 

Ahi é que está a duvida; ahi a grande questão. 
Um industrial póde achar dinheiro com facili

dade, mas póde tambem com igual facilidade aggra
var sun posição economiea. Para muitos a facilidade 
de levantar capitaes, será tambern o meio de aug-
mentar suas dividas. • 

UM Sn. DEPUT~o :-E' uma desgraça muitas 
vezes. · 

O Sn. :t:RESIDE!XTE .. ;DO CoxsELHO :-A qu«:stão, por-

' ' sobretudo em empregai-os bem e utilmente. Per-
gunto : está a classe agricola habilitnda com ha
bitas de economia e os variados conhecimentos de 
sua profissão a fazer uso conveniente e proveitoso 

. elos capitaes que por ventura fossem postos á sua 
uisposição ? Quem o affirmará ? ' . . -
posição a que não posso respond~r, porque nã~ 
comprehendi-a bem. Disse S. Ex. que o lavrador 
do uorte quanto mais produz, mais perde . .Sinto 
que não tivesse dado maior desenvolvimento :i sua 
ideia. Só de um modo poueria sustentai-a, e vem 
a ser o caso de fazer o lavrador grandes despezas 
para ter boa colheita e no acto da fabricação vel-a 
arruinada pela impericia do fabricante. Mas. ainda 
nesta hypothese é claro que o mal não procede da . . .. . . ,.., 

~ "... .. 

O Sn. JEnol\'YliO SoDnÉ :-Porexcepção. 
0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :~Sim. por. ,ex-

cepção, e bem rara. · 
Quem ignora , tl vantagem que na fabricação 

~o as~ucar obtein: aquelle que emprega o operario 

todo o seu trabalho ao que chamamos-mestre de 
assuc .. r'! . -

E é com tamanha desigualdade que estranha
mos a decadencia de nossa lavoura? (Apoiados) 

Não; sejamos ·francos, senhores, e digamos 
aos nossos lavradores : . · 

• O mal de que vos queixais não é tanto de 
falta de braços e capitaes quê resulta, mas sim da 
imperfeição de vosso trabalho. Procurai imitaras 
vossos concurrentes, procurai sobre tudo obter 
aquelle grão de instrucção profissional, sem o 
qual nenhuma industria, nenhama emprez;a póde . . .. . " . 

O Sr. Monte:-Procurei ouvir cem toda a atten
ção o que acaba de dizer o nobre presidente do 
conselho, mas, lamento não ter podido ouvir todas 
as suas palavras ou por defeito meu ou por S. Ex. 
ter fallado um pouco baixo, ou por causa das más 
condições auditivas em que me achava. 

Sob certo pon~o de vista só tenho que lisongear-
=-- : .., 

sidente do conselho no que respeita o pensamento 
_do governo com relação á lavoura. · 

Como disse, a minha audição foi ate certo ponto 
imperfeita; mas si ouvi bem o que o Sr. presidente . 
do conselho nos disse, o intuito do governo é auxi
liar, pelos :neifls ao seu a~cau~e; bancos de credito 

com juro baixo, e para isso deseja o apoio do par-· 
lamento. · · · 

Sendo assim, eu devo dizer que as explica~>.ões 
são as mais satisfactorias e que a lavoura deve· es
perar tranqulllamente o resultado dessas medidas. 

No que entende, porém, com a lavoura do norte, 
quer n1e parecer que não é o que eu pensava. As 
medidas a tomar são diversas. 

Entende o nobre presidente do conselho que desde 
ue se deu á lavoura do norte o favor concedido 

trabalho. -pela lct de 1 75, em re açao a ter juro de 7 "1 o 

Como, Sr. presidente, n::. discussão do orcamento quanto aos engenhos centraes, estava tudo feilo, 
a meu cnrgo provavelmente · tratarei desbs 1na- restando na opinião de S. Ex. que os lavradores se 
terias, não quero tomar mais "tempo á camara. instruam para que possam gozar deste beneficio. 
Direi, entretanto, que maior serviço prestarão á Mns, senho1·es, a garantia de juro a 7 %aos cri
lavoura do norte aquelles que deste Iogar, em vez genhos centraes, e como favor a lavoura do norte, 
de faz.erem a triste pintura ·do est&.rlo em. que ella é inteiramente illusoria pela mesma razão allegada • 
se acha, lhe dirigirem palavras de animaÇão, ela- pelo nobre pres1dente do conselho de que esta ga
mando : « Convem deixar a rotina e cuidar de rantia existe e de que até Iwje não se tem lançado 
melhorar nossa situação. Os outros adiantam-se mão deste recurso para melhorar a lavoura. ~por-

n o tca s es cwnarws. ossa nva , e- . 
vantando a bandeira do progresso no continente Si os bancos de credito real são para a lavoura 
europeu, excitou nas colonias o zelo dos lavra- obter capitaes a juro barato e a longo prazo, que 
dor_es de . canna. • Todos se esforçam para, por razão ba para distincção entre a lavoura do norte 
m~w ~e mst:.;umentos . aperfeiçoados e processos e a lavoura do sul, no gozo desse beneficio? Si 
scienttficos, ttrar da beterraba e da can.nn 0 ma- bancos de credito real honverem de ser fun~ados, 
xi}llo proveito. E no meio desta luta que fazemos devem sel-o tanto para o sul como para o norte. 
nos? trabalhamos, como trabalhavam nossos-ante- o SR. c~~SANSÃO DE.SINI:IIDÚ (presidente do canse-
passados! · 
· Quem ignora· a vantagem lho):---4Si os houver ha de ser assim. Não ha dis-

------------~em~p~r~ega~~~~DR~qa~~~~~~~~~t-t_in_c~ça~7o~d_e~zo_n_a~~~--· ~--------~----~--~--------------
a enxada 'i E quantos entre nós fazem uso da- O SR. Mo!'."TE: -Então entendi mal a explicação 
quene instrumento? do nobre presidente do conselho. S. Ex.. acaba de 
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dizer-me que si houver bancos de credito real; 
hão de ser tanlo 11ara o norte como para o sul. 

·Sempre pensei que assim devia· ser, e já. tinha 
dito que_formulára esté ártigo da minha interpel
lação unieamente para provocar da parte de S. Ex:. 

. esta declaração que acabo de ouvir. · 
- stan o e nceordo com S. Ex:. sobre o 2. e 3. o 
artigos da minha interpellação na hypothese de ter 
ouvido bem o que V. Ex. disse, não estou com ·re
lação ao L o S. Ex:. não provou de modo satis
factorio t]_u~ o pensamento do governo fôsse o 
mesmo pensamento do Sr. 1ninistro da fazenda. 
S. Ex. comhinou o seu relatorio com o do nobre 
ministro da fazenda e tirou uma conclusão ; mas 
se combinasse o relatorio do nGbre ministt·o da fa
zenda com O que disse O mesmo Sr: _ministl'O nesta 
camara, veria que uma cousa não condiz colll a 
outra, e, logicamente, tiraria conclusão diversa. 

0 S!t. SILV~IRA. MARTINS (ministro da fctr:encla~: ~ 

Para si, porém, adopta doutrina diversa, préga 
no parlaml!nto a it1conveniencia de fundar-se 
bancos de credito real, tirando assim a força 
moral do gabinete de que faz parte, o qual pelo 
orgão do Sr. prcside:nte do conselho diz desejar a 
real~z3;ção dessa ~edida . 

partido lÚ.1c1:ai ! · 
A conclusão, pois, que entendo que se póde tirar 

é que õ nobre ministro. da ·fazenda não é goYer
nista, porque hostilisil o pensamento do governo·, 
con} predicas que lhe .são oppostas, e outrosim que 
o governo não é soli1h1rio com o nobre ministro. na 
questão da lavoura. Ou ainda; o governo é soli
dario com as idéas do nobre ministro da' fazenda, 
emittidas no seu relatorio, mas não com as enun
ciadas nos seus discursos ; o que quer dizer que o 
nobre ministro da fazenda não tem solidariedade de 
idéas, ncnl comsigo mesmo: diz uma cousa no 
relatorio .e disc_ursa por fórma diversa. 

o. Sn. Mol'I"TE : --"-.Além dos trechos _ qu~ 1-á tive qÚe ~1e ·diz parti cu ar~ente respeito. O nobre pré-
sidente do ·conselho disse que era melhor que eu 

occasião' de IGr,. peco licença p-ara lêr mais o se-. 'tivesse .esperado que 0 seu relato& fõss~ distri-
guinte do dioourso 'proferido pelo nobre ministro buido para poder .ajuizm: .da opiniao do governo. 
da fazenda na sessão de 3 do corrente (lê) :. Póde ser q:ue fosse 0 melhor meio, mas 0 cufpado da 

• O governo não toma nen,1 deve tomar parte na mesma soffreguidão, si talha, foi o nobre ministro 
· administração destés bancos intitulados agrícolas; da fazenda com a exposição de doutrinas que ma
de maneira_ que a boa gestão depende do pessoal da nifestaram esta aulinomia, que fiz notar, entre o 
administração~ que deve ser semelhante a todas as pensamento do s-overno, mamfestado no relatorio 
administrações de 1Jancos no nosso paiz, onde .se de s. Ex. e o aiscu ·s roferido nesta camara. 

· · 1s ar en pre.,o arr.umaçao aos a 1 1a- No que respeita á esperança que S. Ex. nutr!a _ e 
dos e protegidos do que do interesse geral (Apoia- que eu viesse expor ao parlamento quaes as tdeas 
dos). Aquillo que a todos pertence não pertence a que reputava mais conducentes para alcançar o de
ninguelll, o disputam-sa os lQgares de diFeetor sidemtum de melhoraras condições da lavoura,devo 
com o empenho com q:ue se luta pela vida (Apoiados). responder-1M que não me reputo o mais compe
Não é o traballw, a mtelli!:("encia, a industria que tente para isto;, além de que ~ pouco auxilio. que. 
encontra credito nos e~tabelecimeutos bancarias : ~ n- 'l so 1 
e o avort1smo, a am1za e, a po Ittca: • outra occasião· quç não esta, á qual fallece op~ort~-

-Ora, si s. EX:. pensa que estes bancos só podem nidade, se podera revelar com alguma ellicacw. 
apresentar este resultado,_ como é que S. Ex. é _da (A.prJia~ós). . · . ·-
opinião do go,'erno? A nao ser que S. E~. 9:ue1ra Não me parece que seja opportuno por occast.ao 
mostrar-se incoherente com a. sua doutrma de da discussüo de uma ínterpellação apresentar e d1s· 
quando tratava de dar conselhos ao Sr .. Andrade cutir um projccto sobre auxílios ú lavoura. 
Figueira. Não podia tratar da questão senão em these, sob 

o ponto de vista dos motivos que determinar:un a 
(Ha apartes.) intcrpellaçlio. . . 
"Isto nã~ .é política. A combinação do_rélatori_? Ficando bem consignado que o go,•erno esta em 

da~, declarando-vos ao mesmo tempo governista. Sinto muito haver:não sei por que motivo, incor
Essas · emendas embnra~am a marc~ ào governo, ridG no desagrado do nobre deputado- .. 
e mão svstema é de apoiar, crear embar.a«;os e • o sn. Mol\'TE :-A doutrina do ministro. 

· sorprer.as·a seus amigos. · o sn. SJLVEIRA~t\RTixs(nünistl·o da {azenda):-
·Si sois governista, eonsultai. vossos amigo~, ~n- ... que não ha muito tempo hQnrava-se eom a· 

tendei-vos com elles, offerecel-lhes vossas ld~asf minha amizade (;lpoiados). 
sacrificai vossa çapacidade, Yosso ~mor propn.o a UM SÍ\. DEP<:TADO :_;_Não prova nada. 
gloria do g~verno, que. sustentaiS etn :r;lOllle do 
vosso partido, para provettQ da v:ossa patna. » o Sn. SILVEIRA MA.RTI:NS (n~in-istl'o _da {a~endo.) :-

S. Ex., para a harmo~la do par · . . derr· a. - mpre~a . expressao ma1s verda 
aconselhava desta mane1ra o Sr. Andrade F1gue1ra . 

..A.. tsi.-'.1;:0::\10 1!' 
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formular :~ accusa\ão; indicar o rtcto do.mi_ni_:;tro ~a ~ ~1~0 J!óde deixar de ter iniciatin, mas o mo~o da 
fazenda, que o fe_z .m~dnr, p_;Jssan~o de mrnis~erta~ 1 lll!CWliva, o sea emprego com o fim de surtir ~f
list:~ par:~ opposwwmsta. :sr o nno fizer de1xara I feito para o hem. ger.al, tem. formulas q_ue a pratlca 
p:~irar na esp_irito de todos a ~uvida, Jlrovará que e a experiencia a_eonselham, sem o. que o parla
n1io tem mottvos. confessavexs para essa transfol'- mento nnda vale, c o parlamentansmo torna-se 
mat;ão O}lerada tlo dia para a noite. o mais inconveniente dos systemas. 
· o SR. l\IOXTE :-Nilo mudei. 1 · ~- a o., como· emo~,: s~ ~a a um 

delles lembrar-se de usar de sua miCiattva, pro
du:Zirit isso a mais cõmpleta confusão, seria uma 
verdacleira Babel, em que se fallarian~o todas as 

O Sn. StLYEIRA MAnnxs (minist1·o da, fazenda.) : 
-~ão é. nobre atacar e recunr ;· si vos declarnis 
contra ns minhas doutrinas (coll_t(o1'f.'a) diz~i quaes 
são as Yossas e em que o mmtstro trahiu a do 
partido liberal ? 

O Sn. }loxTE: - Trahiu. (Não apoiad~s.) 
o Sn. JúSE l\IARIAXXO :-Temsido incoherente em 

seus actos. (H a out1·os apartes.) 

O Sn. SrLYEIIL-\. liARTINS ( 1i~inistro d<? fazenda): 
-Articulai os factos, que cu não me resigno a ser 
condemnado ex-informata con.sciencia por libcracls 
. · ::; ; ~ · · · in, ue , na o a u o 
deputados para angariar votos, para conservar um 
cargo, que só póde ser servido pela lwnra e pela 
dignidade (Apoiados). · 

Abandona! -(l-hei contente e satisfeito, ·mas só de
pois de mostrar que·amei a justiça, que sustentei 
os princípios Iibcracs, que defendi o thesouro do 
Estado, que em holocausto a essa causa sagrada me 
retiro e nüo por trahir meu partido. (Apoiados; 
muito bem; apartes;. manifestações das galerias. ) 

O Sn. HYGI~o DA SIL"YA:- As galerias estão mos
tl'ando que o niinistro tem razão. 

O Sn. SrLVEIR.A M.\RTINS (ministro da {azend'b) :-
0 art. Lo da interpellaç~o do nobre deputado por 

o· " , • · ã · en-
cionar os bancos de creditos red ? 

Declaro solemnemente, sendo eu ministro. jamais 
haverã bancos subvencionados ; e si estivesse a este 

. respeito em divergencia com o nobre presidente do 
. conselho,continuaria a ser amigo devotado de S. Ex:., 

como _sempre, mas não podia continuar a auxiliai-o 
na improba tarefa que tomou sobre os homhros, 
como parte do ministerio. (11fuito bem.) 

Subvencionar bancos ! D'onde foram .excavttr . . . 

· linguas sem ninguem enteRder-se l E que mag
nincos d:~cretos nfio sahiriam des'e la!Jorutorio I 
~Apoiados) A pratica fatalmente impõe condit;õe:; 
ao razoavel exercício ue certos direitos. O grande 
principio que rege a natureza, tanto physica como. 
moral, é a unidade na "ariedade, a variedade na 
unidade. . ·. 

As forças vivas do parlamento se congregam, se 
combinam, se identilicam pelos interesses, pelas 
ideias mais ou menos a roximadas elos fins mais 
ou menos communs. 

No nieio dos interesses encontrados, na luta das 
paixões divergentes, a result~nte, {lermitta-se-me 
pedir emprestado á mecanica a sua linguagen~, 
das forras vivas da collectividade é o governo, 
que representa a maioria parlamenta:r. . .. . 

.Que fariam l:ls partidos nos · parlamentos, ~qp.r 
de :1.22, alli de ~00 e além de" 70"0 membros, SIJ?.aO 
se encorporasseni ligados pela combinaçãt) de m
~e~esses, pela -identidad~ do fip1, si não .?e _Sll;-

na, O]Jedeccndo á VO~ do commando '! . que fariam 
sinão perder batalh~s? ! · . 

o Sn. MoNTE:- Isto é doutrina do Conde de 
Lippe. (Ha outros apartes.) · . 

O Sn._ JosÉ MARIA:'us·o :-Si cnte1~de que o p~rl~-

plina como a do exeréito. 
O Sn. SILVEIRA 1\'l.utTINS (ministro da fazenda):

O parlamento não é exerCI.to, mas os partido$_são 
milicias, a que só a disciplina da corpo, vigor e con
verte n'um organismo formidavel. Sehl a disciplina 
que unifica, co.usa alguma. poder<.\ fazer um corpo · 
conectivo. . 

:Mas· ni:io quer isto dizer que a dis~iplina seja 
identica para o exercito e para os partidos. · ... . . . 

• • 0 L •.._ l"'! 

U:M SR. DEPUTADO :-Já.estão em divergencia. excepcional e sobrehumano por penas terríveis; 
o SR. SIL. VEIRA MAR. TINS 'minist1•0 da razenda,):_;. nos partidos. os individuos contêm-se, obe~ece~1, 

l' ,, inspirando-se no bemcommum,enenlmm ctdadao 
Bancos subvencionados pelo thesouro! Então é a se rebaixa quando cede suas opiniões secundarias, 
easa da rua do Sacramento o banco unico verda- ou sacrificri interesses transitorios em nome da 
deiro (apoiados), é o Estado banqueiro, é, nem mais utilidade e conveniencia de todqs. 
nem menos, o communismo! (Apoiados,muito ben~.) 

O nobre deputado interpellante .. desvirtuou a (Apoiados; •muito ben~.) . 
interpellação pondo de parle a q ueswo da lavoura Aos censores que manifestam divergencias p~-
para refutar os principias que a i enunciei soaes com o ministro da fazenda osso Sr. res1-

~ n o -se a camara o g me e . dente, graças a . Déu,s, desafiar. a_ que. p~odu_zam, 
O Sn. JosÉ MARIANNo :-Quem a desvirtuou foi articulem unt so acto meu que nao seJa msptrado 

o nobre ministro, dando-me o caracter de oppo- pelajustiça, ou pelo grande sentimento do be.m da 
sicionista. ·· · • patria! (!'luito bem; 'lltuito ben~.) 

O Sn. SILVEIRA MARTL's (ministro da fazenda): Havendo idéas-: divergentes, que se debatem 
-Tenha a bonãade de ouvir-me. Não quero do para que uma saia victoriosa, é preciso qu~ tenha 
nobre deputado sinão a sua justiça. por si a opinião geral, só e unicamente ver1ficavel 

· . Formulei um principio parlamentar-que a in i- pelo n-q.mero dos votos. . • 
cw.tiva da camara é exercida pelo governo. . E como se ha de conseguir este fim sinãq por 

---------~O~b!81.!t~I ~~.LX:~·LU<l~~~IJ...i:-~'"'-~,;v.~~'-1>1,,...._· -t-J~io-da,...oxd.em, sinão...aceitando a direcção sup~- . 
Icctivo.jámais }loderá decretar cousa alguma sem rior, daquelles qua por eventualida~e de nasc1-
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mento, gr_an~eza da. fortuna, on principalmente \ o SR. JOSÉ MARIA:'\NO' :-Nós não somos ereaturas 
pel~ sup~rwrtdade de talento, se tornam centros de do ministerio _ 
reststenCJa e chefes naturaes de sua parci:üidade '! . . . 

Isto é o que se dá em todos os paizes constitucio- O SR. StLYEm.A ~!An.Tt'-'is (mtntstro da fa:::enda) :--:- · 
na~s, e nos parlamentos que os representam·; e neste. Aqnelles que votaram _no nobre deputado, votaram 
-caso aquelle que cheo-a a ~'~"OVel'nar é porque tem por tambem nos outros dtgnos deputados de Pernam-

. . . ?. "' .. buco, e portanto com declara~ão bem ext)Iicita de . 
seus -correligionario~: e o' prestigio' nec:essnrio para ·que ... 0 azt~~ por serem o os sus en a ores a SI

- pQdee govern~r. E neste caso é a iniciativa p:~rla-. t~a\ao ,pol_ttlea netual . · . que tem no gabinete o 
mentnr exercitada pelo poder, chefe da maioria, dtstt~lctt_sst_mo chefe do partido liberal daquella 
-ou por aquelles que querem conquistai-o. provmcta. · · · 

O Sn. JosÉ MAmANNO:-Partindo 0 movimento da . O Sn.. l\Io~TE :-Isto é confundir situação poli-
ca!llm·a , pelo me_nos foi a doutrina que aprendi ; tlca com um homem. 
lox o que me ensmaram -os mestres. O Sn. SILYEIRA MARTIXS (ministro da. {u::enda):-

o sn. s ~~ ( · · da r. ) .. · • E ·tanto que os advers<lrios naturaes foram 

I
' . ~ .,.ILYEIRA- ARTINS nuntstl'o 1 azenda, :- !;a tidos e l)Or modo taf, que corr·er1do os olllO." pel"""' 
odw.m nao saber nada das praticas parlamentares _, "" (Riso). bancadas_ da casa podemos perguntar admirados: 

O Sn . .JosÉ ~L-\.1HA.N;:.;o: -Folgarei muito de 
~pr:ender agora com V. Ex. • 

<? Sn . .SILYEIRA ~!AnTrxs (ministro da {azenda):-
P01s aprenda. · 

O Sn. JosÊ i\IARIANNO :-Hei de me aproveitar 
muito, porque então m.e educarei na escola da dieta
-dura. 

(Cruzam-se diversos apa-rtes. O Sr. p1·esidente ~·e-
clama attenção.) · 

·O S:a. SILVEIRA MARTINS (ministro dct fazenda): 
-0 nobre depaLado niiO se julga, por certo, repre-. 
sentante a 1c ura nes e . par amen o. r 
que tivesse denominado a situação actual, situação 
politica de S. Christovão, aered'ito que· o fez ·na
tp.ralmente em um momento de irreflexão, po.r equi~ 
voco, pois não podia o nobre·deputado intit\llar~se 
tambem depu_tado Q.e S. Christovão. · 

tovam,. e eu rui eleito pela miri.hà provincia. . 
O Sn . SILVEIRA ·MARTINS (1ninist~·o da fazenda) : 

-Quando o nobre deputado, em i6 de Maio, du
rante a situação passada-, era na praça publica da 
capital de sua província, desacatado, c esp;tldei
rado, eu aqui neste recinto levantnva a minha voz 
em sun defesa e na dos meus concidadãos dn ci'dad:.l 
do Recife. · 

O SR. JosÉ 1\L\.RIA.NNO:-Era porque Pernambuco 
e ou ras p vu · - · ~ · 
nesta casa. 

O ·SR. ·SILVEIRA MAnTINS (nlinistro da fazenda :
Quando mais não fosse, senhores, sinão.por.umsen
timento de·_gratidão, eu esperava que o .nobre de
putado manifestasse o seu desgosto· contra o mi
nistro da fazenda em phrases .menos acelibas. 
(Continuam~ O$. apartes.) 

O .nobre depUtado quando inaugurou-se a situa
- ç.1o ~ctual não filllava assim 3 .apresenlou-se ·;lo ' 

onde estll~ os representantes do partido que ainda 
ha dous dtas estava ·no poder com quasi un:mimi
dade no parlamento? 

O Sn. JosÉ 'l\!An.rAiNo :-Atolaram-se na lama, 
estll.vam decompostos, desmoralisados . 
. 0 Sn.. SILVÊ:IhA MARTINS (ministro da (azenda):
Então como d :zeis que à situação actual foi creada 
em S . Christovão ? r 

Quando o nobre deputado, ha dons dias, tão in
justamente veio inerepar- me õ não ter eu respon
dido a uma recl:-mação da assoeiaçi:ío commercial 
d~ PernaJ!lbuco, sem haver-~e entendido commigo, 
nao H"CCJsava eu ern·untar-Ihe em ue banco se 
sentava; era c aro que o no rc eputa o ac a-
va-se.nos banco.s da opposic:;ão . · 

O SR, JosÊ MAm.A.xxo:-Nf.:u apoiado. 
_ O Sn..: S!LVE!RA MARTIXS (n~ini.stro da {az_enda):;_ 
Essa nao e- ma . ; 

- · ·._ , r:- rra ue ensas·e 
que eu ia ao seu gabinete pedir um favor. (Oh! oh/) 
Fui incumfrido de reclamar da tribuna porque o 
Sr. ministro da fazend·a não .tinha sabido cumprir 
o C~:ever naquelle "ponto ; o Sr. ministro da fazenda 
esta enganado,·vou mostrar. 

O SR. FELICIO ·nos SANTos: -Si é possível acei
tat· ~tas p~oposiçõe;s uma por uma, não haverá 
aqUI um so governrsta. • 

O SR. SJLVEIÚ :MAllTINS (min1:stro da fttzenda):-.,. ) . . . . 
vres~ mas eu não sou sectarío dellu. . 

.Ficava· porventura o nobre deputado - de5airado 
por procurar o ministro para informar·se do .que 
havia, e. reclam:1r o :bem da sua província, em 
nome do mandato que recebeu 'f 

Si o nobre deputado tiVj:lSSe procedido assim, não 
me teria feito uma injustiça tão grave. Não estava 
nas. attrióuições do governo fazer substituir ,a 
moeda de cobre pela moeda papel. 

:eleitorado pernambucano eomo eandidat 
apoia. esta situação, que de certo para ~'S .. Ex. não reclam~Ção da: associ:;u;ão commercial da minha 
podia ser uma. situação de S. ·christovão: ,S. Ex. · terra, que não é nenhuma cousa rídicula. · · 
si tal entendesse havia de combateba ainda . que : - · . 
fosse inaugurada por correligionarios seus, que o .O.Sn:Su.vEmA.M.illTINS (ministro da fazenda.):~ 
deinvam de ser logo que se .wrnavam instrumentos !Que ·resposta :POdia dar· · · • 
,do poder ,pessoal. · · O SR. JosÉ ·MARI.A.NNO :-·Toda a carta tem res~ 
- :0.-Sa. ::JosÉ li:ARIANNo:~Não fui~ndidatQ ;minis- posta. . . _ 
.terialisla. O Sn. . . .SILYEIR.\ I\Lunix.s (ministro da fazenda):~ · 

0 SR. SILVEIRA }.{AR'rtNs (tninistroda fazenda):- ... si não recebi pessoalmente reclamat; .. i:o alguma? 
:no re epu o po e IZ · - • , · - . • • rO"fli~·SfK~I:el'--iH'fWl~ts-'l'eella--,----

se salva da contradieção de procedimento. mações se faz ao· the...c::ouro. 
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A resposta que póde e deve dar é tomar provi
dencia para sattsfazeHts, quando as pôde tomar·. 

quer que se mudem os homens do goYerno. mas 
que continue o mesmo systema. -

Eu uão professo essa doutrina. 1\Ias no C3.SO da reclan~açiio podia o gover
no mandar desmonetizal' o cobre, porque abunda 
n.o Reeil'é ; ou mandai-o trocar por papel ? 
Si o nolire deputado se entendesse conunigo 
saberia (fUC o meu antecessor occupou-se desta ma
teria no seu relatorio .. e eu tamUem trato della no 
meu. 

O Sn .. JosÉ 1\LuuASNO: ....:...pro,·oco-o a dizer qual 
·o moliyo de meus odios. 

Pertence ao parlamento tomar providencias e 
não ao ministro. 

O SR. JosÉ MARI.-\.XNO :-Y. Ex. não disse que pó
de-se violar <"t lei, quando a salvação publicu o exige? 

0 SR. SILVEIRA MARTil'iS (minsitro dafazenda):-
Salvacão ublica! · 

Pelo amor tle Deus! pois pódc-se invocar a s3.l
ntção .publica para recolher alguns con..tos de 
réis em cobre'? (Riso) · .. . 

Sn. osE ARIA:xNo : - • ão eve a questao para 
o ridiculo, porque eu estou ácima do ridículo. 

O 'R. SILVEIRA }ri_u-rrxs (ministro da fazenda) : 
-V. Ex:. se ridicularisa, ~1ão eu.... . · 

O SR. JosÉ :MARIANNO : - Tenho notado que o 
nobre ministro gosta de riclicularisar aquelles que 

1e ao a par es, m~s eu pro es o e. wi co o 3. -
me á cima do ridiculo. . 

O SR. SILVEIRA MARTINS {1ninistro Lla fazeiula):-· 
Só peço ao nobre deputado que seja justo, e não 
empreste-me pens3.menlo que não tenho. 
· Com que iniqüidade, scnliores, o nobre deputado 

diz : attendeu 6s estradas de ferro para ·o Rio 
Grande .... 

O Sn. JosÉ MAmA::sxo :-'Mas fez questão de ga-
binete. ·: _ · · 

·o SR. SILVEIRA 1\[ÃnTil'iS ( nlinisÚ·o da fazenda) : 
- Não me refiro pessoalmente ilo nobre deputado 
~1. q_uem até agora não tinha a honra. de conhece1: 

O Su. JosÉ MAIUANNO: -Da mesma fúrma que 
eu, que aliás de longe o admirava mais do que _de 
perto, 

O Sn. SrLVEIP.A M.illTINS (ministro da fazenda):
Sinto muito, mas consolo-me cem a sor_te de todos, 

O Sn. JosÉ MAUL\.J.'\NO : -Serei eu o la-caio'? 
(Oh! Hilal"idade.) 
ü"Sa. SILVEIRA 1\L\n.TINS (ministro da fazenda) : • 

-0 lacaio ou criado vive na intimid3.de do amo,. 
eonhece qu~ este corpo humano é cheio de chagas e · 
miserias; e o homem é um vaso de imperfeições. 

Não pensei que aqui na camara tivesse necessi-.. . . . .. 
. 0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-: Está engmiado. 'Quer O nobre deputado emprestar-me uma. idéa 

O srt. SILYEIRA MARTINS (ministro da faz-enda):- que eu não tenho, ver fel e ironia nas minhas 
Attendeu á tarifn e~peci3.1; consas·tão grandes e ·palavras, quando eu do nobre deputado só espero 
tão uelwessa resolvidas! • . e peço que me faça justiça, e p3.ra isso 3. primeira 

l\Ias si o nobn• deputado tivesse estudado a bis- condição é que. me ouça. 
torJa llOliticp do _seu pniz h~vi3. ·de saber que a Diss·e o nobre _deputado !JU~ eu z:esolvi gr.!lnde·s 
tartfa especml ng1ta-se ha trmta annos, por essa ·1 cou~as para a mmha pronnc.1a e nao resolvi para 
idén o Rio Gr:mde h3.ten-se constantemente. e por Pernambuco. · · 
clla pugnei dei;de o din em que pela primerra vez _o Sr. Baruo de Villa Bell~ é no conselho de mi-

. · . mslros o re resentante dos mteresses do norte do 
Entrando para o minisl•~rio não vi nenhuma Imperio e póde dizer si algum dia ouviu .da minha 

situa~.:flo crcada pela Corôa ; h a muito gue me 3.cltnva boca expressões que não fossem favoraYeis a essas 
6Dl maioria n3. minhn proYincia; juizes de paz, devastadas regiões,· em nome da justiç3. que de· 
eleitores, cam3.ras municipaes, asscmbléa pt·ovin- vemos a nossos irmãos, e do interesse da nossa 
eial, deputados g-craes, tudo qu>~nLo era cargo de patria commu~. 
eleição }lo pular tinham os liberaes do . Hio Grande o SR. B.mto ·DE VrLLA BELLA.: -Apoiado: 
do Sul. ' 

A"presençâ do meu heroir..u patricia 0 Sr. Mar- (Ha um apa1·te 1·elativo â tarifa.) 
q:uez do Herval neste recinto, recorda-rne que elle A tarifa não é um presente ao Rio Grande. 
foi eleito e escolhido senador_ na passada situação . Quinze annos vivi lutando naquella província por 

. ~ 

apenas ·dous distinctos representantes do 2.0 dis- . 
tricto de 1\linas, que viemQS a esta casa, e so~eu a 
_primeira victima dos odios, das paixões; ou das in-. 
vejas daquelles que aqui só·poderam entrar na si
tuação política de que o esforço e não a sorte fez-me 
parte mais ou menos eminente. Porque esses 
odios '? - . · 

Em nome dos princípios "! Não, porque sempre· 
rendi culto aos princípios; é porque ha. gente que 

Grande em :1.873 por uma lei, de cuja passagem fez 
que-stão de gabinete. Tal era o interesse . que 
então ligàva-se a esta medida altamente econo
mic·J e altamente patriotica, que obrigou o nobre 
deputado de Minas~ o Sr. Martinho Campos,-_a _dizer· 
-dou o meu voto porque essa estrada suppre um 
corpo de exercito. 

A modifiC3ç-ão dos direitos da tarifn, senhores, foi 
autorizada, ba tres exercícios. O nobre ex-ministro 
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da fazenda o Sr. Barão de ·Cotegipe, que-ao prin· 
• cipio recusou a autorização, fazendo estudo da ma-

. teria convenceu-se da j usliça das aspirações do 
Rio Grande, manifestadas pelas reclamações de 
seus representantes nesta casa, e aceitou um arti
go additivo que mandei á lei do orçamento para 
o governo a fazer .alteração nos · direitos das 
fazend:Js.que entram por contrabando pelas fron-

. teiras do Rio Grande do SuL 
, n 1 es, eu, o rmcta or a estra a e· 

ferro, o iniciador desta.outra I.nedida, havia de deixar 
de executai-as no governo? O nobre presidente do 
conselho, autorizando a construcção da estrada de 
ferro do sul do Rio Grande-, não só cumpriu·~ lei, 
desempenhou tambem uma obri-gação, procurando 
realizar uma estrada· para ã qunl o governo con-

i empres tmo es rangetro. · 
A modificação de direitos que se fez na tarifa 

não f ai u~ favor ·á. prov~nci~ do Rio Çrande, foi . 

Rio Grande ainda hoje está· sob o jugo da guarda 
nac.ional que já foi abolida por assim dizer em 
todo o Imperio, e que alli :r:eduz o cidadão-ás con
dições de praça de. pret ; eU a· tem um regim~n 

. especial na justiça qu(;l arranca o rio-gratldense. 
ao juizo·.commum, ao ~ri.buna! do j.ury, e .suje~-

verso ou incápaz ; como negar-lhe o que ella re
cl:J.ma com tanto direito, sómente porque parece 
favor? · 

Todas as excepções ao direito commum sejam 
feitas para o Rio Grande, si a liberdade do cidadão 
soffre com isso, pois é fronteira ; mas a ·unica ex
cep~io e a·mais urgente;não se lhe·conceda,porque 
favorece a província I Acanhada e prejudicial po
lítica essa que reclama de um povo os maiores sacri
ficios. o seu sanrrue em nome da inde endeilcia da 
patr1Ú; c ao mesmo tempo esconhece os seus 
mais legítimos direitos? . 

Que idéa faria o povo rio-grandense dajustir.a 
do ~overno·do Imperio quando lhe pede dinheiro, 
solaados, devoiamento, C' recusa-lhe uma estrada 
de ferro que não lhe é só um meio de prosperi
dade, é ainda o meio de voar ás fronteiras em 
defesa da independencia e . dignict.1de· da patria? 

(A.poiad~s, muito bem.) 

especial compr~hendendo todos os artigos da tãrifa. 
geral, mostrou-se- tão razoavel e corda~ em suas 
pretenções; que contentou-se com a modificação 
de 36 artigo·s apenas, á vista das modificações feitas 
na tarifa das alfandegas·do Estado Oriental. O resul
tado hã de-em pouco tempo manifestar-se, vendo-se 
real-izado o ·fim que o governo teve -em vista, não 
diminuir mas :mgmentar muito a renda· do Es
tado. 

Foi, portanto, o interesse do tbesouro que dictou 
essa disposição, verdadeira medida fiscal, que o 
nobre de1mtado por Pernambuco. lançou-me em 
rosto como um acto de puro provincialismo. 

O Sn. JosÉ MAIUANNO: -O nobre ·ministro está 
fazendo-castellos para ter o gosto de derrubai-os. 

0 Sn. SILVEIRA. MARTINS (ministro da {azendã):
Estou respon~endo ás observações que o nobre 

z, e e que, segun o as suas 
palavras, agora vejo que se acha arrependido. 

O SR. JosU,i.AtúAi'INO dá um aparte. 
O SR. SILVEIRA. MARTINS Eministro da fazenda):

J\fas si o noere deputado disse que eu fiz tudo 
para o Rio Grande_, que pedia m~ito,,e.que ·não fiz 

O,SR. S.ILVEIRA. MARTINS (ministro da {azenda):
Esta na casa. 
• O SR. JosF.: M.illÜNNO : -Agora é q:u;~ chega. 

O SR. SILVEIRA 1\'IARTíxs (ministro da fazenda):
Não, senhor, desde hontem que está aqui. 

O SR. JosÉ M.illiANNO : - Ainda não o tinha visto 
quando fallei, e o nobre ministro que estava pre-

. sente não contestou-me_ · 
0 Sn. SILVEIRA MARTINS (ministro da fa.ztnda) :

Eu não estava presente, ainda não havia chegado 
quando o nol1fe deputado f::~Hou. · 

Si estivesse presente, ter-lhe-hia dado immedia.
tamente resposta, teri::~. dito que tratava-se de um 
ucto que não é da attribuição do poder executivo e 
sim do arlamento. Muito bem As~im eu en 
e muito bem, o meu antecessor : no seu relatorió 
tratou dessa materia e deu á associação com
mercinl de Pernambuco a resposta unica que ll1c 
podia e de'"ia dar-mandando informar as the~ou-. 
ra.rias, porque não havia d~ propor uma medida 
só para o Rec-ife, devia toma.l-a para o imperio 
inteiro. porque a moeda de cobre circula por todo 
o Imperio. 

Eatão mandou as thesourar.ias informarem para 
saber que cobre existia em circulação, não ~o ~m 

' ~ para marcflr o prazo de d~smonetisação. No méu re-
1atoriu proponlto o prazo de tres· annos, ficando 
todavia o governo autorizado a prorogal-o si julgar 
necessario. · 

Foi, pois,:injusto o nobre deputado commigo; o 
meu empenho é convencei-o dissQ... . 

O SR: JosÉ MARIANNO: -Disto ainda _não estou 
convencido. ' 

·O Sn. JosÉ l!LilliANNO :-Menos quanto aos favores 
aos bancos. 

0 SR. SILVEIRA MAnTINS (ministro da fazenda}:- ..• 
não só quanto ao· ponto da interpellação, mas em 
todas as q-uestões que se tem ventilado no gabinete. 

Uma opposição acanhada, que causaria piedade, 
sinão causasse . repugnancia, inventa intrigas· ~ 
mexerjcm:~ como si estes produzissem effeitos reaes 
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em ihomen~, que estão convencidos da responsa
bilidade que têm sobre o~ hombros, e que tudo 
devem sacrific:lr no cumprrmento dos deveras pu
hlicos. 

O Sn. JosÉ ~IARIAXNO :......; Os deputados gue re: 
cltun~m são intrigantes.. . · 

O Sn.. SrLVEinA l\L\.nTIXs (ministro da {azenda):
Tenha·o nobre deputado um pouco de pacienc~a, e 

~ - . - , 

pessoa o que vou dizer. 
E' assim, Sr. presidente, que desde que tomei 

posse da pasta surgem de todos os lados contos ; 
em todos os jornaes apparecem artig-.uetes, dando
me em ·divergencia com o nobre presidente do con
selho; ora fiz questão para que. fosse demi~tido o 

ã ,::; nvi 
recuei para conservar o ministerio, porque 
não queria. 

• O. SR. PRESIDENTE no CoxsELHO:-E' uma inexac
tidão. 

O Sn. SILVEIRA l\Lui.Trxs (minist1·o da fazenda) :....a.. 
Pois declaro ao nobre deputado que isto é uma 
pur~ il~venl)ão, e qll:e nu~ca pa_ssou-me pela mente 

lei, m.as hoje só nu resta·collócar-me, no ponto de vista- • 
de seu,s .autm·es e defensores. · . 

. O Sn. PRESIDENTE no CoNSELHO : - Apoiado. 
O Sn. SILVEIRA MARTINS (ministro da fazenda):

Senhores,eusou-executorda lei, e uma vez que é lei, 
tenho de cumpril-a, qualquer que fosse a minha 
opinião sobre ella (A.poiados). · 

O Sn; JosÉ l\L\.RLL~xo · -. 
O Sn. SrLVEIR.\ l\IAnTrxs ( ministro da fazenda ): 

......., E as~im é que é. 
O Sn. Mo:c-."TE: -Mas, ás vezes, diz que colloca-se 

acima. da lei. · · 
VOZES: -Oh_! Oh! 

peilação posso dizer que fico 'na realidade orgu
lhoso, não por haver triumphado, mas porque tão 
futeis, tão escolasticas são as arguições, que ·bem 
faltos de razões devem estai' os adversariog, que 

. censuras mais sétias não poderam articular contra . 
o ministro da fazenda. 

siiío em que estava .prestando relevantissimos 
viços ao paiz. 

ser- lei contra a qual votei não tem surtido ,effeito, e 
. ·acrescentei: que dava os parabens á. minha patri:l: 

O Sn. PRESIDENTE no CoNSELHO :-Apoiado. 
ci Sn. JosÉ ~IAri.rA:.'<NO':-Já está reg~nera.do ••• 
O SR. SILvEIRA 1\-IARTINS (ministro da fazenda):

.Nem ha, nem houve, desafio a todos nquelles que 
vivem sempre procurando discursos antigos,. que 
&cbe!llz e exhibam proposição _minh:t, ex.pr~mindo 

pati.-el com o actual mln.ist;o ua fazend:t. 
Senhores, ncrescento mais, até hoje. ainda não 

aconteceu uma· só vez acharmo-nos dtvergentcs 
de opiniões, eu e o nobre ptesiuente do conselho .... 

O Sn. Pm:smE~"TE no CoxsELUO :- Apnhido. 
O Sn. SrLYEIRA MAn-rr:ss (ministro da fazenda) ... 

• tfio uniformemente temos marchado. e tão iDSl)Í· 
rado~ so?lOS-P,elos mcslllus senti~lentos de justiça. 

O Sn .. JosÉ ~IARIANNO :-Menos no ~inx.ilio aos 
bancos. 

0 SR. SILVEIRA l\IAR'f!NS (ministro tht fa::enrla):-
Tambem nos auxílios á lavoum (Riso). . 

O nobre presidente do conselho foi collaborador 
da lei de 1875. que crea o credito real, e eu fui-lhe 
nesta casa votó contrario ; porém, a lei é lei, e como 
tal deve ser execlltada, e eu não pretendo, senhores, 
por mais convencido que esteja de minhas opiniões 
m IVI uaes, co ocar-me acima. a von e e 
todos. · 

O Sn. PRESIDENTE do CoNSELHO : -Apoiado. 
0 SR. SILVEIRA MARTINS (ministro da fázenda) :

Ha lei, e eu, ministro, não sou sinão ·executor da · 
leL (Apoiados; muito bem.) _ 

E que divergencias podem haver entre mim e o 
nobre presidente do conselho, na execução da lei <t 

Foi contra a lei o Sr. Visconde do Rio Branco, e 
S. Ex. mais tàrde, dando parecer sobre reclama
ções vindas da Europa, contr~ ella disse (lê): mani
festei-nu nos debates do senado contra o plano desta 

púr não se terem aggravado os onus do thesouro 
com alguns milhares de contos. O que quer isto 
dizer sinão que sobre ella penso éomo pensava, e 
que tendo de a executar n~o acredito em seus resul
tados? No meu relatorio não só tratando dessa lei; 
mas da garantia que pede a companhia de credito 
reàl união dos lavradores, digo que si for essa 
arantia concedida então os onus do thesouro attin-

gitão a mais algu'lla r.ousa. · 
É lei, senhores, e é lei de privilegio, é lei conser

vadora, contra ella .-otei; não estou convencido 
de sua efficacia, !lella não sou, não }losso ser apo
logista; mas não tenho dii'eito de nega.r-lhe exe:
cuçlio e, portanto, não estou em desaccôrdo com o 
nobre presidente do conselho, porque executar as 
leis é deYer de todos, não é programma de nenhum 
ministerio. 

O que posso ~izm: é o_ 9ue di_sse então: tratava-

banco de papel-c n:io drr lei de i875~ que se hasêa, 
em uma associação de cal)italistas, que da Europa, 
arriscam no Brazil seus capitaes. • 

Ora, na Europa ninguem conhece os nossos fa
zendeiros, mas todos conhecem o Brazil, represen
tado no exterior pelo seu governo. 

Nesse c:.tso o governo diz, ·si para que os capitaes 
que nos faltam possam vir do exterior e as letras 
que os r~r~sentam po~sam gyrar. nas . pracas da 

~.., ('f • 
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ordinarfo são 20.000:00915009 de. deficit, e se _jun- 1 Senhores, os !l-partes que me dão. os meus inimi
tarem ao do extraordmano sobe o defictt a I gos pessoaes, a maneira por que invertem as mi
~~-000:00015000_, mais d_a terça parte do orçam._ento·l nhas idéas, por que trocam o sentido· d;1s minhas 
geral do Impeno, que so de JUros de .empresttmos palavras, provam que se acham confundidos e 
pag~ a outra terça par~e. _ _ . convencidos da sua i11justiça. . 

D o~d~ h3lvemos, de t:rar o di_nllel_ro para ~neher o sn. Mol'.'"TE :....:.. v. Ex. é quem não se exr)lica ; · · 
esse HlSJO 1~1menso, e:sse abysmo msondm~l que uma vez diz uma causa outra vez u·z outra · 
se abre debmxo de nossos pés? Havemos de tu·al-o, ' ' 1 

• 
ho"e ou mais tarde do im osto,· ort.ue os em re- O _SR. SILVEIRA ?!IARTINS (ministro dã fazenda):-

. \1m os sãoil usões, para eng·anar o povo no momento, · , e s e i o. 
que adiam, "mas não resolYel}l ns difficulda~s O SR. MONTE :-Mas não póde declinar dà da 
que· ·todas se traduzem em 1mpostos; que l1ao camara. · 
de ser pagos 110 futuro pelo povo brazileiro 0 S . • . . . . . . . · 
(Apoiados.) E é isto.que é preciso ter em vista, e R. JosE l\L\RIAl"~O =-:-Ja ha pouco declmou. 
eu affrontaria a camara dos deputados em peso O SR. SILV~IRA MARTINS (ministro da fazenda):._ 

ara nfro an-n-ravar o meu aiz com contribui õés A · camara pode e ha de pronunciar-se, or ue eu 
• in ev-idas, para defen er meus conc1 a aos c nao quero occupar o ogar que occupo nem pela · 

o nus injustos, porque ácima da camara dos depu- graça de Deus;nem pelo favo.rdos nobres deputados. · 
tados está o paiz que por ella se julga -representado. Um:l: camara. digna só pó de ter um governo di o-no 

• - 6 .. • • o. 

o SR. JosÉ l\IAnl~'NO :-Ácirria da camara? franco e -desinteressado da maioria da camara. . 
Estã~ · enganado~ aquelles que pe_nsam que aqui 

me he1 de tornar mstrumento dos mleresses indi
vidu(les. Não,. Sr. presiden:te, no dia -em que os 
nob~es deputados. me mostrarem. q~e. me esqueço 
~os ID;teress~s.pupl!cos_de 9:~e sou org~o, e que sirYC! 

0 Sn. SILVEIRA MARTINS (ministro da fazenda):
Sim, ácima da camara, ácima de tudo está o paiz, 
está a patria, que é pela camara representada, e 
t::~;nto é verdade que·m~is de uma vez não tem sido 

têm saltado pelas j:tnellas por fal~arem á sua nobre 
missão de sacrificar su~s paixões aos interesses 
sociaes de ordem e verdadeira liberdade. (Apoia(/,()s; 
m·ui to bem). . · .. 

Disse que aquelle projecto baseava-se n'um 
absurdo, n'um. empr~timo de i20.ooo:o006de apo
lices, isto é, uma divida, da qual o the~ouro seria 
responsavel com o jure de 5 v f o· No meu discurso 
tratei dessa creação h'ybrida que converte o·thesouro 
em. })anqueiro- e em nome do partido conservador 
eva-se o communtsmo ao governo o pa1Z. 

Por mais ·credito que lhe abonem, por mais ca· 
pital que lhe forneçam, si o industrial ou o lavra
dor não souber da sua profis.5ão e nflo tiver o ani
mo de trabalho, elle devorará milhões de libras- es
terlinas, sorverá o thesouro e a lavoura não- me
lhorará. 

Habitos .de economia, que os lavradores não 
têm,é a primeira condição da prosperid;1de. Qileriam 
viver a "ct·edito como os nababos da India, .com 

(Apoiados, nã~ apoiados; contestações.) 
O Sn. l\[oNiE :-Protesto. 
O Sn. SILVEIRA l\'IA.nTI~S (1ninistl"o da{a:entla) :

Gastam mais do que a lavoura rende, indivi
dam-se, vão á tuina e arruinariam até o thcsouro~ 
porque os habitos são uma segunda natureza e 
custam a corrigir-se. 

· OSR. l\IONTE :- Protesto, a layoura não é eles-
honesta. · · · 

O Sn. JosÉ MARI.-I.NNo·: ~A mhgistratura não 
offerece garantias; e a lavoura é deshonesta I (Con
testar.fjes, sussurro. O Sr. presidente reclania attenção.) 

0 SR. ELICIO DOS AN'l'OS:- patz preCISa e 
ouvir essa linguagem do noQ.re ministro. O paiz 
tem sêde da verdade que lhe t~m sido occultada. 

O, SR. SILVEIRA MARTINS (ministro da fazenda):
Quando era opposição não fallava por con veniencia, 
fallava por convicção, por amor do paiz, ainda o 
mesmo sentimento me anima. não hei de des
mentir, portanto, o· meu passado. ( T1·ocam-se 
apartes, gmnde agitação.) ' · 

momento neste logar. 
Não· ha individualidade, ainda mesmo a de um 

gen~ral Ozorio, que é a maior gloria da patria 
(apozados), que valha um poYo, que valha a liber-
dade! (Apoiados.) . 

O Su. Al\'"TONIO DE SrQUÊIRA-:-Note ·v. ·Ex. que 
os agricultores· o apoia m. tan~os que fazem parte 
desta camara e nenhum protesta ; esses· dous 
senhores offendem-se por clles. 

. • h i ·li en a:-
qs nobres deputados apresentem a sua moção, e si, 
11yeren~maioria,eu me retirare~ incontinenti; antes 
d1sso nao o posso fazc:r sem vwlar a lealdade que 
devo á Corôa, e ás minl1as idéas politicas. • . 

O Sn. JosÉ MAmANNo:-Somos dissolvidos. 
O Sn. SILYEinA ~1."\RTI~s (ministro lla fazenda):- . 

Pois um dP.putado digno, eleito pela vontade'dos 
povos, tem medo da dissolução! (Apoiados). 

. .. .. .. . . ' 
hei de ser sem1>re eleito, desde que o governo não 
intervenha na eleição. • · · 

U~IA VOZ :~Então deixe vir .a dissolução. 
O Sr.. SILVEinA U".AnTINs (ministro da {azenda):-

0 projecto que motiva a interpellaoão do nobre de
putado por Sergipe foi rejeitado pela; camara, não 
foi pelo ministro da fazenda; á camara devja o 
nobre deputado pedir satisfação desse attentado e 

"não fazer, a ti~ulo ~e interpellação, _uma sa~ba~ina · 
, " 

O Sn. MoxTE :-V. Ex:. eslá fúra do objecto em 
discussão. 

• .J; • 

-Está enganado, V. Ex- é que chamou-mea ter
reno,não só pelo discurso proferido contra o banco 
de papel, como pelo discurso que proferi no dia 
da apresentação do ministerio. 

O Sn. JosÉ l\I.AniAl\"NO :-Bastava contestar à con
tradicção. 

O Sn. SrLVEIRA ~IARTINS (ministl"o da fazenda): -
l'lâo ha coutradicção alguma. O que afllrmei é um 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 26/01/2015 14:43- PÃigina 22 de 22 

4i6 Sessão em -10 de Janei'ro de 1879. 

principio da nossa escola, digo nossa, porque os 
nobres de}mtados se- dizem liberaes ; mas liberal 
não é o que se intitula tal, é o que o é; ha_ muito 
quem se ch:une liberal, tendo as idéas mais co,·
cundas deste mundo. (Apoiados; _riso.) Ser parti-

. dario politico é uma SCiencia; um partido é uma 
tlleoria que tem as. suas applicações praticas em 
todos os ramos da administração (Apoiados). -

. ' .... c -
\erno, querem .a intervenção deste a seu favor ; 
clamam contra a. centralisação, mas ao mec;mo 
tempo, si têm fome, em vez de trab-alharem, pedem 
ao governo que lhes dê de comer. Mas, senhores, 
si quem sustenta é o governo, que di-reito tem o 
sustentado á liberdade ? Aquelles que queriam o 
proJeC o· que n ·a • . : 
som·o aos particulares, votavam a vassallagem da 
lavoura e não sua emancipação. (Apartes~- agi-

O Sn. PRESIOEl'.""TE :- Peço a attenção da camara,. 
·peço ordem. . . -

(Nomeio do sussu1·rtfouve-se:) 

R Josf: !-!hmANNO :-Ou volto )âra a 
dignidade, ou não volto rnais {.4.poiados). 

0 SR. SILVEIRAl\fARTINS (minist1·o da(azeJida):
Todos entrara_m aqui com dignidade. Mas o nobre 
deputado, si não .aceitava a actual situação, talvez. 

· o não fizesse por inex:periencia, mas devia dizel-o 
antes da eleição, para que o povo soubesse si ia 
dar o seu voto a um ad versario, ou a um amigo cio 
governo. 

O Sn. JosÉ l\IARIAl\"NO :-Isso manifestei eu em 
todos os pontos, muito antes da eleição; não men
diguei, nem andei fazendo transacçiio de opinifto 

· para receber votos. 
e Sn. SI~VEIRA MARTI:XS (ntinistro da (a::enda):

Tenho notaU.o- que aquelles que mais alarde e os
- tentação fazem de independencia, são aquelles que 
até aqui mais v.ediam. 

O S~- JosÉ 1\LillrAN:xo :-Protesto, protesto, llro
testo cmcoenta vezes. 
_ O Sn. q-ALDI:xo DAs NEVE~ :-E eu 11rotesto cin-

coenta nul vezes (Gr:t1·galltàdas). · · 

0 SR. SILVEIRA MARTINS (ministro da {a::enda):
Declaro a V. Ex. que, membro do g-overno, tenho 
o maior interesse e o maior desejo de ver esta casa 
representando perfeitamente o paiz; deputados da 
maioria e representantes õa minoria, que esta tinn
bem faz parte da na~o. 

.q_ue tem o governo, que é tão grande que· ainda 
mesmo sem a sua intervenção, as cousas marcham 
naturalmente para asuppressão da liberdade do voto, 

O Sn. PRESIDENTE:-Parece-me que o nobre mi
nistro não péde qualificar por esta fõrma a ca
mara. 

O Sn. SILYEI~A lL-\nTINs (ministro da fazenda,):...:. 
Como não? A c~mara está dividida em relação ao 
ministerio da fazenda, 

O SR. JosÉ liARIANNO : -lias não é com relação · 
ao ministel'io; conio hei de provar. 

O sn. SIL\'"EIR;\.1\IARTINS (minist1·o da fazenda):
E eu agradeço, pelo ministerio, porque não estou 
fazendo vida á parte. 

O Sn. JosÉ· MARL-\NNO :-Creio que não têm a pre
tenção de querer symbolisar o ministerio. 
• O Sn. SILVErnA." MARTINS ministro da 'dze1ida : 
- Enga~a-se redoudmnen.te, l)Orque teu 10 essa· 
pretençao. 

o ministerio é solidario pelos acws do g·overno. 
Si pois os nobres deputados são adversarios do mi
nistro da fazenda e apoiam os outros ministros, 
pergunto eu: qua:es são os actos especiaes do mi
nistro da fazenda em que uiio sejam· responsaveis 
os outros seus collecras '? A oiados . 

· Incompatíveis, á lealdade nos"impediria viver em 
commum, para mim seria uma -posição deshon
rosa, para os meus collegas não seria digno. 

O Sn. PRESIDENTE no CoNSELHO :-Apoiado. 
O Sn. SrLVEmA MARTINS (1ninistro da {azenda,)-:-'

Não receio o pposição, para mim nfió é isso uma 
ameaça, é um prazer encontrar adversarios que 
apreciem os meus actos, com· o fim de cen·sural-os. 

Aos ue vêm pelo mesnio prisma escapam erros, 
que eu terei o mawr prazer em emen ar. 1 · ut o 
bem 1) Não tenho a preteução da infallibilidade ; 
ficar1a infinitamente agradecido áquelle que me 
propor<'ionasse ensejo de corrigir um erro, um des
cuido do qual pudesse provir mal ao meu paiz. 
(.lfuito bem J) •. . 

?!las o "que o governo quer. é saber com quem 
conta, quaes são os seus amigos e quaes os seus ad
versarios. 

queremos saber qual é a força com que contamos 
para- desempenhar no ;sa mrssão, •. ou si nossos 
:.\dversarios são mais poderosos. 

Si o numero dos nossos adversarios sobrepujar o 
dos nossos amigos, a estrada é franca, a conse
-quencia logica, entregar-lhe-hemos satisfeitos as 
pastas, dizendo-estimaremos que sejam mais fe
lizes do que nós. (1l!uito be1n !) · · _ 

O omdor é abi·aça(Jo po1· quasi toda a t;mnara.) 

A discussão fica adiada pela hor~. 
O Sr.. PRESIDE!I'"TE .dá para ordem do dia H: 

Apresentação de requerimentos, indicações e 
projectos, e, depois da :t.a hora; discussão do pare
cer da commissão de inquerito sobre a eleição de 
S. Paulo. _ .- · 

Levantou-se a sessão ás 3 3/4 horas da tarde. 

como o cano e po o azia o g ro a erra, aUJ a 
que -lhe não empunhasse as guias a mão do deus da 
fabula. Sinto, como patriota, que nas eleicões entre 
nós desappareça a naç-ão, para só apparêcer o go
verno. Neste ca5o, já V. ·Ex. vê que em nada me 
contrariam estas manifesta~ões opposicionistas.Uma 
~mara unanime; principalmente para mim, não 
e a verdadeira representante dos interesses pu-~ 
blicos que se debatem em todo o paiz. Eu folgo · 
portanto que se le,·ante esta dissidencia. 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 26/01 /2015 14:45- PÃjgina 1 de 22 

Sessão em t t de Janeiro de 1879. H7 

Sessão ell.'l 1.1 de Janeiro de 1.8·7.9. 

PRESIDENCIA DO sn. FREDERICO DE ALUEIDA(J..o Vice-
. presidente). 

J Requerimentos : de Amaro Cavalctmte, pedindo 
prestar exame das ma terias que constituem o curso 
de direito deste Imperio, sem obrigação de assistir 
ao c~rso regular.- Á commissão de instruc.ção 
pubhca. 

SU!\UI~RIO ."-; ExrEDI~"TE:- Parecer da comnlissão ·de ins- De João Nepomuceno de Faria Pereira, }Jediudo 
t~ucç1!b publica.-: J;>rune1ra parte da ordem do dia.-ln-
dica_~ao do Sr. _r:ellcto dos Sa.ntos.-Obserraçi5es dosSrs.:rosé ser matl'iculado no i.0 anno da faculdade de direito 
1\l.ana.nno, Mart1nb_o Campos, Florencio do Abreu e Monte.- de S. Paulo, prestando antes do acto o exame ,e 
D1scurso c requerun~nto do Sr F~edorico Rego. Appr&----l-l~~~~~-hc~o;;,m~m~tS~~~a:,;o~e~m~s:;,t~ru~c;2P~!>O~I~lU~b~lfii~ca;; . .'*-"''------
'"açã.o. Dtscurso do Sr. José Maria.nno. Obser"<ações dos ..--
Srs. ministro da fazenda c Segismundo.-Rcquerimento do 
Sr .. J_osé 1\la.rianuo.- Se"unda parte da ordQm do dia.- E' lido, julgado objecto de delibera cão e man-
Elelçao d~ S. Paulo.- Obs~r,·3~õcs dos Srs. Z:una, prcsi- dado a imprimir O seguinte • 
dente, Bezerr~ Ca'l"a \cante, Ignaeio ~1artillo6, Visconde de 
Prados e Sergto de Castro. · . 

P.-\.1\ECER DA comussio DE lNSTRucçio PuuúcA. 

A's U horas da manhã, f~ita a chamada, acham -se 
. . . co e me1 a, Cesario · 1ssao e mstrucçao pu J tca foi presente 

Alv1m, Horta de Araujo, Alves de Araujo, Antonio o requerimento do estudante Aloysio l\'Iario Alvar~s 
de Siqueira, Joaquim Breves, Leão Velloso, Tavares dos Santos. pedindo ser· admittido á matricula . e 
Belfort, Macedo,Sero-iodeCastro Liberat&Ba ame das.Inatel'ias do 3.0 an.no àa faeald&de de 

Barão de Vi la Bella, Ruy Barbosa, Visconde de 
Prados e Corrt!a Rabello. . 

Ft~_ltaram com participaçiío os Srs. Barão da Es
taucw, Dantas, e Joaquim Serra; e sem ella os Srs. 
Almeida Barbosa, Aureliano Magalhães, Bezerra de 
J\Ienezes, Couto.Mag:1lhães, AffonsoPcnna, Bulhões~ 
Joaquim Nabuco e Diana. · 

A's H 3;Tubre-se a sessão. . 
É lida e approvada a acta da sessão antecedente. 

Sn. i. o SEcRETA.lUO dá conta do, seguinte 

:1." PARTE DA ORDEl\I DO DIA. 

li:' lida e vai á commissüo de orcamento a se· 
guinte 

11\"D!CA~ÃO. 

Attendendo ao desequilíbrio financeiro do actual 
exercício em ue um enorm i · · 1 

pelo governo ; . . . . . 
Attendendo i.ambem a convemeucw. de toda di-

EXPEDIE;)."l'E. minuiçiio de despezas publicas compatível com as 
_______ _.:__--;=~-..-::~~-==---:--:;~=-::::-=;-:-~~-;-'~--:-;----:-t-neeessithldes indeelinavets----do--Esto, reducçõas 

Offi.cio do ministro do imperio, de i O de Janeiro de equitativas de vencimento dos empregados pubhcos. 
:1.879, rcmettendo o offiçio de í8 do mez findo, do antes de obrigar o contribuinte a novos sacrificios; 
presidente de Pernambuco, que presta O:S esclareci- Attendendo, outrosim, à serie ininterrompida 
mentos requisitados em ofiicio de ·9 do dito mez, de calamidades que affiigem os habitantes de al· 
pela camara dos Srs. deputados; .IJem assim remet- ffUmasllrovincias.septentrior~:ae~ do Bra.zil., exigin· 
tendo um otlicio do presidente do Maranhão a com- ao contmuos auxihos pecumanos para mmorar-se· 
panhando documentos sobre a eleição primaria da o soffriment_o dos pobres que não podem se trans
treguezia de S. Vicente Ferrer. - A quem fez a portar para regiões mais salubres e abundantes 

-requisição.. de recursos ; ·· 
A. 53.-TO:MO J. 
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. E considerando os desejos manifestados pelo go
-v.erno e partilhados pela assemb1éa geral de vo
lar-se um orçamento equilibrado : 

A. camara dos deputados, loun.nllo e acompa
nlwndo os sentimentos patrioticos do actualminis
tcrio, que tem tido por principal empenho reduzir 
:.ts despezas publicas a. despeito da O}~posiçi'to ener
giea dos interesses particulares assim o1fendidos, 
resolve ceder desde j~ 20_ 0 /'! do _sulJ~dio de seus 

~,. ... 
tes e extraordinarías despezas do Estado. 

Sala das sessões da c:unara dos deputados, 10 de 
Jmeiro de 1879_- Felicio dos Santos. 

· O Sn. Josi: l\lA.RIANxo :~ E' duro que, não me 
cahendo já o papel de accusador, mas restando-me 
o dever de defender-me de algumás argüições gra
tuitas que me foram atiradas pelo nobre ministro 
da fazenda, é d'uro que a camara, que conta com a 

alavra convinc t do 1 • • · 
da fazenda ... 
·O Sn. FRA.t'\"ÇA CA.nV'ALHo:-Convincente, apoiado. 
O Sn. JosE: lLuuA..,..,No :-... convincente, digo 

muito bem; que conta com uma maioria esplendida, 
que não deixará fazer perigar o gabinete; que conta 
com a adhesão espontanea, que p:;trtiu de uma ga
leria, que eu não acredito que tivesse vindo para 
aqui adrede combinada .... 

O SR. FLORExcro DE ABREU :- Seguramente não 
veiO. 

O Sn. JosÉ MARIANSO :-... e eu acredito; é duro, 
Sr. presidente, que, não tendo eu pratica parla
mentar,. nem esperando o golpe, o fecho que V. Ex. 
tinha de dar á discussão, - os nobres deputados, 
e V. Ex. mesmo, por um excesso de bencvo
lencia para commigo, não me tivessem consen
tido usar da palavra para. responder .•.. 

O Sn _ FRANÇA CARY.\LHO :-V. Ex. podia requc-
, (r' - .. 7 -

O Sn. JosÉ :UAUIA.\SO :-Não esperava que sen
t~ndo-se o Sr. ministro da f<lzenda, o Sr. presideute 
dissesse: • está encerrada a discussão ... 

o SR. FRANÇA CA.RVALHO E OL"'TROS SR:.'. DEPUTADOS : 
-«Está adiada. » 

0 SR. JOSE MARIASNO :-... OU: « Está adiad.a a 
discussão pela hora . » 

VozEs :-Pela hora. 

vras do .sr. presidente, todos os nobres depu
tados abandwaram suas bancadas, tinham corrido 
a felicitar o nobre ministro, que havia conquistado 
mais uma gloria parlamentar?· 

O Sn. FnANÇA CAnVALIIO :-ó Sr. presidente não 
a ir ._ 

o Sn. li'IOl\"TE :-0 auiamento não importa o en
cerramento da discussãOo. 

O Sn_ JosÉ MAmANNO :-Bem ... A vista disso, 
Sr. presidente, eu pensava, porque até hoje não 
tenho podido ainda dedicar-me ao estudo e compi
lações do regimento, eu pensava, que, tendo V. Ex. 
adiado a discussão, queria isto dizer que eu conti
nuaria com a palavra para minha defesa, e mesmo 

ara facilitar ao nobre ministro da faz d · 
uma occasião de gan11ar esplendido triumpho, mais 
uma occasião de esmagar o fraco adversario, que 
se arrojou a dirigir censuras a tão illustre vulto_ 

·Assim, pois, Sr. presidente, penso que, por mim, 
pelo nobre ministro ·da fazenda, pela dig·nidade do 
parlamento, por tudo quanto hontem tornou im
portante, magno, o debate, não me devia ser re-
cusada a palavra. . . -

U111 Sn. DEPt;TAno :-E nem póde sei. 
• ... - • • • • • b \. 

discussão encetada, não mais com o caracter de in
terpellação, porque se diz que a pratica da casa é 
que a interpellação morre no mesmo dia em que 
nasce ; mas para minlia defesa. 

0 Sn. AFFONSO CELSO :-Tem sido O estylo. 
O Sn. JosÉ 1\L-\RIANNO :-Não sei disto; confio esta 

g:uestão f•quelles que siio nesta casa mestres do par
lamentarismo. 

hoje a interpellaçiio por meio de um requerimento. 
O Sn. 111.\RTIXIIO CAltPos:-:X:ío é preciso; a inter

pella<:ão é um 1·equerimento que está na mesa. 
O Sn. JosÉ ~L\RIAN,;-<l :-Sei que tenho aquelle re

curso, mas não quero usar delle, emquanto tiver 
outros, e entendo que o parlamento não deve con
sentir que cu o empregue, quando me póde con
ceder a palavra em continuação á sessão de hon
tem, .porque, deJ?ois d:e um nopre collega que antes 

a discussão pela hora •-, eu~ não tinha ~1ais n:!da mento para provocar a discussão, ou esperar que 
qu~ reclamar,, nada mais tinha que dizer, porque !J.1e s~ja dada~ pa!avra, P<!rque,_ hontem. eu estava 
arnscar-me-lua a ser desordeiro, estaria contra a mscnpto e fot adtada a dtscussao. 
oulem. . . . Eis a questão que proponho a V. Ex., e, depois 

O Sft. FRANÇA CAR\'ALHO :-Era essa a unica I da resolução da mesa, peço que me dê liberdade 
accasião em que podia requerer. de l)roeedimento. 

O Sn. !GNACIO MARTINS :-Nessa occasião podia OSn- PRESIDE:\"TE :-Entendo que o nobre depu--
pedir a pro rogação da hora. ·ta do não póde ter hoje i palavra, porque a inter-
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pellação não foi dada para a ordem do dia 
(A.pojados). ~avend~ materia urgen~e; e send~ a 
sessao de hoJe destmadn aos requerimentos. en-
tendi que não devia dar n interpellat>ão. · 

U:t\l Sn. DEPlJTADO :-Mas deve dai- a para se
gunda-feira. 

O Sn. ~LUlTil'IHO CA:.IPOS :-Per-o a palavra pela 
ordem. · · 

RESIDENTE :-Tem. a palavra. 

. O Sr. ll~artiult~ Campo!!!! (f!ela OJ'_dem) : -
Dtz o art. i38 do regtmento a respe1to de mterpel
lações (lê): 

• O debate serê) igual ao_ dos requerimento~ po-

em que se ache, a pedido de algum deputado so
bre o que votará a camara sem discussão.. ' 

Em Yirtude deste arti"'o em virtude de um ou-
ro ar 1go o regimento que consagra as sessões 

d?s sabbados á npresentação de requerimentos e in
dicaç<?es, que ~ UJ.?la ordem do dia regimental olJri
g~torra, que so pode ser alterada pot· votaç:i:o pré
VIa da camara, entendo qur- a interpellação póde 
e deve continuar hoje em discussão. ( Não apoia-
dos.) · 

' o regtmento. 1 ao me consta que houvesse 
nem no começo, .nem no·fim da sessão de hontenÍ 
vota.ção da camara para que hoje se não tratasse 
de requerimentos, e note V. Ex. que nunca, em 
caso a1gum, a primeira parte da ordem do dia dos 
sabbados poderá deixar de ser destinada á apresen
Lação de requerimentos. 

O·Sn. PRESIDENTE :-Eu pondero ao 
· putado :rue o artigo citado diz apenas que. o 

bate dns interpellações será in-ual 
menos. 

O Sa. MARTINRO CA~IPos :-Sim, senhor, V. Ex. 
não tem, que. me conste, outro requerimento na 
mesa, e por isso não ha que discutir sinão a in
terpellaoão. Entretanto, V .. Ex. deliberar<i como 
entender, servindo-se da minha reclamação apenas 

. ll:-tra casos futuros. A ordem do dia, nuanto a re
querimentos, não póde ser alterada sem YOtar.ão 
prévia e não houve essa vota1·ão. A intenr.ão .·de 
V. Ex. é a mais pura, a mais Iionrada e me"smo a 
ma1s con 1gna a camara os eputados, dando 
preferencia a pHeceres de commissões sobre elei
\Ões que é _uma materia que, por sua natureza, 
ueve prefenr toda e qualquer outra. 

O Sn. PRESIDENTE:-0 proprio regimento o pres
creve. 

O Sn. ~L\nTr:11.-no CA:..wos: -Sim, senhor; e a delibe
ração de V. Ex. está livre de toda a censura pela 
natureza do objecto dado para ordem do dia, mns 
não obstante a im orl n i e at !:: • ' 

objecto, é indispensavel votáção prévin da camnra, 
porque V. E!(. comprehende que ha requeri
men~os_que,_ or _sua natureza, têm igual impor-

' < ::> 
a interpellação que tratava de uma questão de con
fiança que não pollia ficar suspensn sem reso
lução (Apoiados). 

O Sn. PREsmEl\'"TE :-Darei a interpellação para 
ordem do dia de segunda-feira. 

O Sr. Flerencio de Abreu. (pela ordem) : 
-Estou, Sr. presidente,' acostumado· a respeitar 

como mestre o nobre deputado, repres~ntante de 
Minas Geraes, que acaba de sentar-se ; S. Ji;x. sabe 
como considero e acato as suas opiniões .... 

O SR. lllARTINHo C.utPos : ~ ~Iuito ohrig;do. é 
uma suspeição de amizade. · 
· 0 SR. FLORENCIO DE ABREU:- ... mórmente em 

.materia regiment~ll, em que S.Ex. é incontestanl
mente muito versado. 

O SR. 1\1.\.RTINHO CAMPOS : -Não apoiado. 
0 SR. FLORENCIO DE ABREU' :-Me ha de pennittir, 

porém, que agora eu discorde de sua opinião, por
que, ainda gue muito me mere«:a, mais me deve 
merecer a Ie1, que regula nossos trabalhos. 

A. camarn tem seguido s~mpre a norma invn: 

O Sn. FLonENcronE AnnEu:-Desdc que tenho a 
honra de occupar uma cadeira no parlamento. ha 
7 para 8 annos, tem sido esta a norma de proceder, 
e acho que muito regularmente o temos feíLo. 

O systema representativo tem praticas que se 
não ach_am inscriptas !_lOS codigos poli~icos, qne 

(. (. ':' •''-
succede na Inglaterra. 

Que o precedente, que eu apresento, é bom, 
ninguem o póde contestar. 

A interpellação importn um solemnissin1o de
bate, a que assiste o ministerio ou o ministro in
terpellado, e perderia sua importancia e solemni
dade se ficasse adiada para um outro dia.· Além. 
disso continuar-se o debate não sendo avisado e 
não estando presente o ministr0 interpellado, im-

o uma sor resa ne a di nidadc do :~ria-
mento não póde admittlr·(.4.poiados). 

EncaraQdú-se a questão sob o ponto de vista das 
disposições do regimento, tambem se não póde 
admittir que continue b6je a interpellac:ão; e, em 
sua argumentação, me permitirá .,0 nobre 4elmtado 
por Minas que lhe declare que :s. Ex. fot contra
uictorio • 

Niio pôde haver discussão nesta casa, salYo vo
ta~,;ão prévia, senão a respe_ito de obje~to que ten~a 
si_?o d~!do parn ordem do dia .. Ora, a IQter}>ellaçao 

il. ( • .. ~· 
Sr. llresidJnte, não tem o direito de submettel-a it 
discuss::io. 

Diz o nobre deputado por Minns-: hoje t! o tl_ia 
destinado á apresentarão de requerimentos ·c a in
terpciiaçiio é um requerimento; não havendo re
querimento algum sobre a mesa, entendo que se 
deve discutir a interpellação.-Mas cu pergunto 
a V. Ex., porque é que temos o direito de apresen
tar e fundamentar requerimentos na primeira hora 

!:: :- • 

É porque é essa a ordem do dia dada de ante
mão ; e emquanto não fôr esgotada a hora, ou em
quanto não se 't'erificar qu~ não ~a requer_!mento 
<. _t) ' .. ) • ... ., • ' 

dar outro objecto para discussão, sem violar a dis
posição do regimento, inverter a ordem do dia, 
como faria se désse ,para discussão a interpellacão 
do nobre deputado por Sergipe (Apoiados). • 

O Sn. JosÉ )IARIANNo:-Nem mesmo com requeri-
mento de urgencia? . 

O Sn. FLORENCIODEÂBREU :-V. Ex. p6de apre
sentar um requerimeato sobre qualquer materia. · 
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O SR. JosÉ !IL-tRIASXo :-Sei ·isso; mas não acho 
que seja uma arma de que nenhum de nós de'i:a 
usar, embora quebrassem a outra com que qaerm 
combater Ienlmente. 

O Sn. FLORExcro DE A.nnEu :-A intenlellação 1' 
um debate solemne que não póde ser transferido 
para outt·o <lia. Si o nobre deputndo quer discutir 
a mesma matcria, dando-lhe uma outra fórma, 

óde fuzel-o pot· meio de um re uerimento, como 
e pernutte o regimento. -
O Sn. JosÉ MAtuAx:>o :-0 que eu não quero é 

que me impeçam de discutir. 
O Sn. FLOnExcro DE . .\.nnEu :-E demais ·não está 

presente o riobrc ministro da agricultura, que foi 
o interpellado. . 

SR. OSE .mr.o\.xso :-Esta o no re numstro a 
faienda, com quem serão hoje as minhas contas. 

0 Sn: FLORENCIO DE ABREU: -Si é COlll O nobre 
L :s ~ ' I :"" ã ""' " 

terpella«_:ão; o nobre deputado pó de . questionai-o 
apresentando um requeril.nento (A.powdos). 

O Sn. JosÉ 1L;.mAsxo:-'Mas o nobre ministro 
da fazenda· não representará o ministerio "! Não 
respond,eu elle outro dia em uma questão que 
dizia res eito ao Sr. ministro da an·ricultura? 

O Sn. FLonExcro nE AnnEu :-Não confundamos 
ts questões. A intérpellação fo1 feita ao Sr. ministro 
da agricultura, que. não está presente. Si V. Ex.·quer 
cllamar a contas o Sr. ministro da fazenda, apre
sente uma non1 interpellação ou agora mesmo faça 
u.m requerimento. 

· · O SR. JosÉ l\I_;,_mANXo :-A caniara. que resolva ; 
para mim s~rve qualquer dos alvitres. 
. Q Sn_. FLORExcro DE ;\BREU =:-Este assumpto não 

O Sr. Frederico Rego (pela m·dem) :-O 
relatorio apresentado pelo .nobre ministro da fa
z«!nd:-., e liontem distribuído nesw camara, trou
xe-nos ao conhecimento revelações muito impor
tantes sobre a gestão financeira do paiz; e a menos 
que a camara não se queira annullar, é de seu ri-

. goroso dever proceder a um exame minucioso 
sobre os factos arguidos nesse relator ia. __ 
. Durante _quasi_ dez anno_s, o partido liberal, já na 

.,;(._' (; ... ' .. 
seus respectivos representantes, insistiu sobre a 
verdade do -orçamento. denunciou as graves frau
des commettidas na exQcução do mesmo. Mas estas . 
accusações que denotavam o conlwcimento quasi 
cxacto dos factos não impediram a npresentação de 
orçamentos~ nos quaes figuravam deficits insignifi. 

. Si nós não c~nseguirm·os, de urna vez para sem
pre, fazer reentrar na orden~ os orçamentos vota
dos or esta eamara · si não restarmos a de ida 
attenção, tanto ao voto do orçamento, como á sua 
execução, dentro em pouco não haverá mais re
cursoseontraasdelapidações e desvios dos dinheiros 
publicas; e poderemos repetir então a mesma 
phrase de Malershcrbe, em 1.776, « não ha remedio 
mais possível contra os disperdicios. ·."» 

O nobre ministro da fazenda denunciou as causas 
conhecidas dó desequilíbrio financeiro ; o trans
porte de verbas, os creditas supplementares e extra
ordinarios que desfiguram completamente o orça
mento primitivo a ponto de deixarem delle apenas 
um arcabouço mutilado. E si não se puzer um 
paradeiro a todos os _desvios das rendas publicas~ a 
camara não poderá ter mais influencia nos negocias 
do paiz, e o ministerio, annullando o pensamento 
do legislador, dotanüo certas verbas com quantias 
extraordinarias que não e_sta~am na n~ente da.quell~, 

tica parlamentar importanie, cuja ;·evog-ação -póde nosas. 
tra~er graves inconyenientes, e n:io desejo, porque É só agora, pela linguagem franca e leal do nobre 
oc~upo uma cadeira nesta. casa, ~onco_rrer por ministro da fazentln, rasgando pela vez primeira 
~mha.. parte par~ que uma 1Joa prallca seja e~que- o véo que encobria os segredos do thesouro, que o 
Cid~ ou desrespettada e ao mesmo tempo se nole o 1 paiz fica conhecendo oo certo que se gastaram neste -
reg1me~to .. Eu, portn:r~to, sou de_ parece_r, que a I decennio i30.000:000~, sem approvaçiio do corpo 
~1es~ na~ po~e con~nhr_que :ontmuc hoJe o debat~ \legislativ~ (Sensação). -
:;~bi e a _mtei)lellaçao do_ nob. e ~eputado por Ser- E' preciso que a camara conlleça o modo como 
~Ipe, nu_o so pela pratt_ca segmda, como porque se distribuem os dinheiros do Estado é preCiso que 

. mverteria a ordem do dla. - . l . .:; . r ·' 

1 ~ gun~ eputa o quer occup_nr-se a mesma do véo rasgado. acabemos "por dilacernl-o, para 
materw, pode,_ como facull~ o regimento, aprcsen- entregarmos ao' conheciruento do publico estes se
tar um requenmento (Ap01ados). · I gredos que os bralmumes do thesouro. com tanta 

O Sn. PnEsioEXTE declara que, :i vistn da discus- avidez defendiam (Apoiados). 
são havida, dá JlOl' terminado· o incidente. : O nobre ministro da fazenda, no qual não posso 

_ recusar o testemunho do grande apreço que me-
~ Sr. :uou:te (pel~ ordem) :-A questa? que se rcceu-me a sua l:!nergia, pelo modo como cumpriu 

ag1ta, ver::a so~re a~~<lment~, e sobr~ adwmento um .dever cívico, e franqueza com que fallou ao 
p~m~ce-me que eexphctto oartrgo_do regn~ento com- I paiz acostumado sempre a ouvir as falsidades do 
bma~o com o qu~ se ]-lassou_ aqu!- O reg~mento. de- orçamento ... 

que o prazo delle deve ser determi~ado. No caso o Sn. AL!IIEIDA CoUTO :-Franquezà a. que o paiz 
presente, não houve requerimento; V. Ex. é que, tem direito· 
obedec ndo · · n-i nto. declarou ue P .mo :-E da ual tem muita neces-
a discussão estava adiada ; mas não está marcado o 
prazo. 

Portanto, não ha nenhum inconveniente em que 
se continue com a discussão. não obstante não ter 
sido dada para ::t ordem do dia, no caso em que se 
não apresentem outr:;s razões que a camarajulgue 
procedentes ; mas esta não procede, attendendo ás 
pra?'-~S da casa, pelas quaes uma interpellação é :dis
cutidn como um requerimento. 

Ul\I OUTRO Sn. DEPUTADO :-E que até aqui não 
ha>ia. .. 

0 SR. FREDERICO REGO :-0 nobre ministro da fa· 
~enda, repito, diz no seu relatorio (lê) : 

• Por uma simples requisição de um ministro ao 
-seu collega ·da fazenda mandavam-se entregar a 
qualquer director de secretaria dezenas de contos, 
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Yerno, que desviava assin1 ã 
buintes. 

quota dos contri-que mais tarde eram levadas a tornadas de contas, 
ou com a simples approvat;ão do minis~ro, que or-
denára: a despeza. dispensando a prestação de OSn. FnEtTAs·coummo :-E' justamente por isso 
contas, muito embora só ao tribunal do thesouro que eSses mesmos jornaes movem hoje contra a 
compita peltts leis tornai-as aos responsnveis, ou · ·t - · t t" - -
determinava-se, sem mais explica~ão,que o dinheiro I si uaçao e 0 governo a mais sys ema ICa opposiçao · 
recebido fosse distribuido pelas y~rbas do seu or- O SR. HYGINO SILVA: -Então não fazia. 
camento, onde se dessem algumas sobra!':, sem que 
constasse a applicação, que tiveram essas quantias; 

spezas, como as e1 s com a Imprensa, 
eram rateiadas por tollos os ministerios. » 

Depois des~asrevelações, a camara não.lfa de ficar 
por certo indtfferente. E' urgente que se estabeleça 
o regimen da publicidade e da fiscalisação; sem o 
qual não serú possivel nnnca haver boas finanças 
neste paiz. 

c s sao ~sua na ureza gravisstmos e o povo, 
que é sempre a victima responsayel desses desvios, 
dessas delapidações, púde alguma vez, susce tive! 

, "\ ·- - .. 
de colera de tal ordem que não seja mais -possível 
contei-o. -

0- Sn.. SERGIO DE CASTRO :-O p()VO não tem res
ponsabilidade nisso. 

O Sn. FnEnEnrco REGO :-0 ,,ovo é a victima, é 
uem ao-a tod s s · .- · 

O SR. FREDERICO REGO : - Não havia es eciali
sacão das verbas do or ame t ar e 
que era solvida no entretanto; e os governos oc
cultavam sempre os gastos que enl J)enefieio proprio 
faziam com a imprensa. : 

Pelus razões expostas mando á mesa o requeri-
mento r1ue acabo de lêr e. justificar_ . 

O Sn. BAPTISTA PEnEIRA :-Porque não comp.Ieta . . .. :- ... 

O SR. FREDERico REGo: .:.._E' essa a minha in-
tenção. _ · · 

Vem á mesa, é lido, apoiado e approvado o se
guinte 

Reque1·imento. 
como seus represent::mtes' devemos proteger-lhe a «Requeiro que se solicite do governo, por inter
bolça, para ui: o sermos obrigados a vir lançar medio do Sr. ministro da fazenda, cópia dos doeu
novos impostos, sem justificarmos por todos os t mentos relativos aos factos por este arguidos em . 
meios ao nosso alcance, a indispensabilidade de seu relatorio sobre o modo pelo qual eram distri
novos sacrifieios. Si fõr necessario fazer ainda buidos os dinheiros- publicas e executado o orça-
mais exigencias de impostos, é preciso que elle mento; · . 
conheca o modo por qne procederam as adminis- A indicação das verbas em que eram rateiadas 
traÇões passadas e a situação em rrue se acha o ga- nos diYersos ministerios as despezas com a im
binete, que não terá outro recurso senão este. prensa, e qual a importaucia destas no período 

Em todos os aizes, estes creditos supplementares a ue se refere o mesmo relator lo. , 
. . e :s,d 'ds . d fiar. ad H de Janeiro de 1879.-F1·ederico Rego. » nobre mmistro da fazen a, pro llZiram e 1c1t a 

mesí:na fórma, que produzem no nosso, pois são 
um incentivo aos esbanjamentos. 

O nobre minis-tro sentindo que o disperdicio 
dos dinheiros publicas ia por de mais, sentindo que 
a chaga tornava-se i!!curavel, julgou necessario 
rodear a fiscalisaruo do oreamento da tríplice vi
gilãncia-a administrativa -que é feita pela dire
ctoria geral de tomad3: de contas, a do'parlamen-

~. 

l)Õe á -semelhança do trib~nal de contas creado 
pelo primeiro Kapóleão em i807, com a differen<.;a 
que seus arestos não siio executorios, e será com
posto de membros das duas parcialidades politicas, 
que cotejarão com a lei dos creditos as ordens c
documentos, que originaram as despezas ordenadas 
pelo ministro. _ . , 

0 SR. FELICIO DOS SANTOS:- lia de. s2rvir até es
tragar-se .. 

O Sr. José lllaria~no :-Sr. presidente_, j ú 
que V. Ex. entendeu acertadamente, e eu acato 
essa resolucão, que não ma cabia usar da palavra 
na ·questão 'adiada ( comquanto me parecesse o con
trario pela disposi<:ão do art. :1.34. do re~i~nento),~o
davia, querendo dar prova de meu csptrito o;rdeiro 
e obediencia á mesa, e attendendo ao alvitre do nobre 
deputado pelo Rio Grande do Sul, o qu-al declarou, e 
nao or con es a o, que me era wr o azer um 
requerimento p:n:a ~provocar a discussão ; emb~ra 
não goste de posu;oes apparatosas, e prefira cm
gir-mE' ao meu modesto papel, ·aceito o recurso 
lembrado pelo nobre deputado, c vou fazer um 
requerimento. . . 

Sr. presidente, o meu requ~rimênto é complexo. 
Requeiro que o nobre mm1stro da fazenda ex

plique á camar_a em. primeiro logar, quaes. os 
motiyos em. que se fundou pa~a, ha poucos dias, 

.. ~ .. ~ 

que me traz á tribuna, e eu uma emissão de 40 mil contos de apolices, quando, 
desejo que a camara se pronuncie sobre a questão . em um m~morayel docrim~nto publico, el!e ~avia 
com.toda aclareza ara ua obtenha os esclareci- declarado a coroa e ao :uz ue uma em1ssao de 
mentos que forem necessarlos e dos qua.es-me hei papel-moeda .era necessaria, er!l exigida pelos 
de utilisar em vantagem publica. compromissos do. Estado para S!lhsfa~er-se o pa~a-

E' põr isto que jul~o necessa.rio apresentar um j meu to do soldo as praça~ e mats dlVI«l:as da na.çao, 
requerimento concebido nestes termos (lê). Sr. pre- I porque nenhum emprestww se _poderia effectu!lr: 
sidente, nós sabemos, referindo-me á ulttma ~rte um emprestip10 n~cional ~ra rum~so pa~a o pa1z e 
do meu requerimento, que tts despezas com a Im· u.m empres~1mo estra.ngetro era tmpratlcavel nas 
prensa foratn excessivas, e ~.oro ella escoou-se circnmstanctas actuaes. . . 
muito dinheil'o publico. Todos os dias, jornaes . ~m segundo logar, em qu~ !e1, e em qu.e d1spo-

_ sahiam eobertos de entrelinhadQs pagos pelo go~ Slç:.to, se fundou o nobre mm1stro da fazenda paro 
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:,n. OSE " - 1mpunemen e a so 1crama a nac<to que represen-
si procedo regularmente.·· tamos e que tem de julgar-nos. ' , 

o su. Mr:srsTno DA FAzE~DA. :-Estou prompto Comprehcnde portnnto V. Ex., Sr. presidente, c . ~ .. .. . 

lastimaria profundamente, que esta camam li· 
beral, recorrendo à um subterfugio de fúrma, 
me negasse a palavra~ a mim que não me apre
sento com caracter hostil (mesmo quando me apre
sentasse assim), pois somente, como ~isse hontem, 
uesejo que se desy~neçam certa~ duv1_das que pai
r:~m no meu esp1nto, e que as nunhas v1stas 
abatem e diminuem o vulto do nobre ministro 
da "fazenda. 

Sr. residente, eu não podia deixar de tomar 
parte na mterpe aç;ao que 01 ir1gi a pé o no re e 
illustrado deputado por Sergipe ao Sr. ministro da 
an-ricultura. Não_ podia deixar de tomar parte, em 
primeiro logar, porqu_e represento nesta casa uma 
provinda essencialmente agrícola, que se debate 
nas ancias das necessidades, no estertor da ultima 
agonia, e não podería deixar de assustar-se com a 
manifesta e flagrante contradicção entre as palavras 
proferidas pelo nobre ministro da fazenda c os 
compromisso_s contrahidos pera~t~ o paiz, per_ante 

-"0 c. '~ 

co a, mostrava-se dignumml.tc conhecedor dos lle
gocios da pnsta que gere, por meio de uma pre
Iecçfio scientitlca sobre o estado da nossa lavoura e 
ns c:msns da sua decadenciu. 

Sr. presidente, untes que-bata o martello fafal, 
vou pedir um voto de indulgencia á camara ; 
peço unui prorognção da hora que me é marcada 
para fúndnmcntar o requerimento que vou apre
sentar. 

fazenda· já deci'arou que ac~ítava a interpeUaÇão. 
UMA voz :- A hora ainda não estâ dada. 
O Sn . .TosE: MARri\.NNo :-~Ias. V. Ex., Sr. presi

dente, volveu os olhos para o relagio e eu com
prellendi perfeitamente o que queria dizer-me. 

Peço pois á camara um voto de indulgencia ... 
. UlJ Sn. DEPUTADO :-Póde apresentar já o reque-

nmento. . . 

. . i me deixe~1 conc~uir. Par~ isto só tenho cinco mi-
O Sn. FLORE~cro DE ABREU:- Depois do que , n_utos c ~lll<?O n:mut~s nao m~ chegam, porgue 

ouviu hontcm ainda acha isto-~ \ mnda nao JUStl~quei o requenmento. Requeiro, 
O Sn. JosÉ M.-\.RIÁN~o:-Estoujustificandoo meu j ror_tan:o, urgencw~ _, . 

procedimento na occasii.ío da interpellação. Demais, Ull ~u: DEPUTADO:-:-\' a. antlando para diante, 
Sr. pres1dente, eu precisava não adiar o momento por(rue mnguem o obngara a sentar-se. · 
em que devia dirigir-me ao nobre ministro da O Su. Josi;: MAIUANNO :-Sr. presidente, dizia eu 
fazenda, para contestar as theori:1s absolutas por que tranquilfisaram-me as palavras do nobre mi
elle n ui expendid:1s, para pedir-lhe nos explique nistro d:l. a0 l'icultura tanto mais, quanto no aparte 
st a seus o os somos uma camara e e1 ·a pe a por e c a o ao no re epu a o por erg1pe sup-
nação ou somos uma feitura do miniSterio. priu uma lat:,UUU do· seu discurso, assegurando 30 · 

Sr. presicJente, causaram-me profundo abalo, paiz que n~o se oppunha á creacão, com g:~-
• .. .. • .•. • ~ ~ o# ... • 

nistro da fazenda no dia em que o ministerio apre
sentou-se nesta casa. Exerci sobre mim um su
premo esfor~.:o para conter-me, para na mesma oc
casião não perguntar-lhe pelal> ·normas parlamen
tare:;, não perguntar-lhe pela autonomia e inicia-· 
tiva do parlamento, doutrinas que aprendi com o 
meu mestre o illustrado Sr. conselheiro Silveira de 
Souz:~.. Aprendi, com effeito, que o parlamento era 
quem creava os ministerios ; que os ministerios 

' real, lacuna que na verdade o nobre ministro tinha 
deixado em se]l discurso, mas que preenc;heu de 
modo satisfactório p3ra mim e para a lavoura. 

Entretanto eu, que não sou profissional, mas des
cendo de Iamilia agricola, e, apezar de não ter 
absolutamente interesses pessoaes na agricultura, 
me identifico com as necessidades dos lavradores 
de minha província, sinto que não esteja. presente 
o nobre ministro da agricultura -para dizer-lhe que 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 26/01/2015 14:45- PÃigina 7 de 22 

Sessão em 11 de Janeiro de 1.879. 423 

os agricultores de minha terra não precisam tanto 1· O SR. JosÉ 1\l.UtiA!\NO ~ -Tel-a-hei em todos os 
dos engenhos centraes, desse favor que a lei lhes combates. 
concede, como dos capitaes necessarios para aper· u s D . o b · · - d" - . 
feiçoamento dos machinismos com que fabricam li R. El'li1'ADO :-' no_ re numstro nao rs:>e 
o assucar, a fim de que os seus productos possam que todos os ft"tzcndetros estao quebrD.dos. 
competir no mercado estrangeiro com os productos O_ SR. MINI~Trro DA ? AZENDA :-Disse que aquelle 
das colonias inglczas e francezas. projecto pod1~ f~vorcc2r a algum fazendeiro que-

. Realmente, Sr. presidente, os engenhos centraes brado, mas nao a laYoura. 
7 •• • ~, 'f' "' • • 

o 1"""- • ... ... ... • ' ' 

sume, porque os lucros que proporcionam, su- i rando, como ia dizendo, todos os fazendeit·os que
periores aos obtidos pelo actual systema · de fa- brados (e estariam quebrados, afinal de contas, sem 
brico, são principalmente para as respectivas em- ser })Or dolo ou por fraude, casualmente), lhes 
prezas, e seriam todos para os agricultores, si estes concedermos um favor que se concede tambem ao 
dispuzessem de capitaes a juro modico e prazo negociante quebrado, uma moratoria legal para
lo_ngo, para ~dquil~rem e empregarem nw.chi- paga~nento de se_us debitas, comjuro Lambem ~e-

U111 Srr. DEPUTADO :- O agricultor póde ser 
teressado na empreza. 

real, longe de aproveitar aos credores insaciaveis~ 
servirá para salvar a agricultura moribunda da 
ruina a ue parece estar condemnada. 

n. os!!: ARIAXNO :- a ' i ' ; , uppo1:r- 10, :sr. presz en e, que mais aproveitam 
além daquella diminuição de lucros, que no todo as machmas aperfeiçoadas, que cada agric:lltor 
pertence-riam aos agricultores, esses engenhos cen- possa ·adquirir e empregar n~ls suas fazendas, do 
tralisam a industria ; e eu tenho horror innato á que o~ engenhos centraes, esse favor concedido 
centralisação, quer política, quer administrativa, pela lez que lembrou o nobre ministro da agricul-
quer indastrial. tura, e devo dizer, não se tem tornado eft"ectivo para 

Sr. residente. sou - rovinciano · e no dia em a minha província. -
que saltei nesta terra, em que vi monumentos as em 1m, r. prest en e, rs o era uma o ser
suiuptuosos; cascatas artificiaes, bosques e lagos vação que eu pretendia sujeitar á censura do nobre 
grandiosos por toda a parte, tado isto significando ministro da agricultura, porque reconheço nelle. 

- o. suor, o prouucto do. imposto... antes de estadista, antes de parlamentar. um agri: 
. lf d rr ? cultor illustrado. . -

O Sn. 1\L\~Eoo .-E a nossa a an eoa . Mas voltemos agora, Sr. presidente, ú questão 
O Sn. JosE MA.RIANl'W :-.••• que as pobres pro- ·principal. · 

vincias para aqui mandam, ficando reduzidas · O nobre ministro da agricultura, I'Om a auto ri
q:!lasi á penuria para sustentarem o realce · da dade que lhe dá a sua posição e o prestigi.o de que 
corte.... gosa perante o parlamento e perante o pa1z, esfor-. . . 

O SR. JosÉ M.uuANNO:-Eu não estou phantasian
do, sou incapaz de usar de armas desleaes; e por
tanto, si empreguei este argumento, póde ter sido 
ma is_por falta de comprehender o nobre ministro 
da fazenda nos seus arroubos do que por ser capaz 
de usar de uma arma que me cahiria das mãos •.. 

O Sn. MINISTRO DA FAZEl\""DA:-Reclamo lealdade. 
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tou-se, em occasião em que se discutia um projecto I conhecimento pratico das causas para sàber que 
sobre banéos agrícolas, o que pensava o governo a não podem mais, na situação presente, aproveitar 
respeito daquelle projecto; e o nobre ministro, que á agricultura, que está moribunda, esses meios 
bem podia dizer que não desconhecia as necessi- indirectos de estradas de ferro, de vias de commu-
dades da lavoura, que essas necessidades eram nicação. · 
attendi~as no seu relato rio e no do no~re ministro Quando a agricultura é um doente. que pede re
da agr~c~ltura, longe d~ proceder ass1m, longe ~e media energico, prompto, de occasião, que o salve; 
tranqmlh~ar os noss~s ammos,levaJ?.tOu, sem admit- que "'rande prova de illustração dão os Esculapios 
t1r cxcepçao, a theorw realment~··hb_eral..; que, t>á cabeceira desse doente, entregam-se á con-

0 SR. lGNA.cro l\[A.RTINS :-Entao nao merece ccn- troversias, á disputas de doutrinàs, quando podiam 
sura. empregnr o remedio prompto, efficaz, poderoso, 

O SR. JosÉ MARIA.NNO :-... a theoria liberal em que o salvasse da morte certa? 
these, mas que adm_itte excepções, aconselhad~s Assim, pois, Sr. presidente, nós que levantámos 
por todos os economistas, de-que o goverp.o nao esta questão, não por desconfiança do ministerio, 
P?dia dar nem o ~r, n~m a luz, nem a agua para não por descrença nos homens que dirigem o· Es
VIVer, e mostrou-se admn·ado de que um povo que tado, mas porq_ue queríamos levar o alento da es
tados os dias está brigando por questões de liber- perança ao ammo dos nossos constituintes, não 
dade, ·quando se tratava de seus interesses, esti· teriamos que tomar contas ao nobre ministro, 
vesse pedindo ao governo que lhe espalhasse o sol ficaríamos trmiquillos, si não fosse a contradicção 
e a luz. . . et·eada pelas suas palavras . 
. .9 nopre mm1stro da fazenda, ou 1~orque na occa- Mas 0 noiJre ministro da fazenda que sabe que o 

SJUO. n~o se lemb!asse do que eser~vera em. seu Sr. presidente do conselho se compromettera pela 
relatorJo,eu o repito, ou porque~e deixasse ar~ast~r creacão de bancos de credito real declarou-se 
pelos seus arroubos demostl~elllcos, o _certo e q.ue honiem coutra favores a esse fim desÍinados. 
lançou O· sobresalto e o dcsammo no mew daquelles 
representantes do paiz que desejam vêr a agri
cultura amparada, para que de todo não se arruíne. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA : - Fallando em 
pontes, em estradas e até em alliviar os impostos 
da producção nacional? 

O SR. J'osÉ IllA.RI~"NO :- De certo. Eu aceito o 
aparte do nobre ministro dà fazenda e ate digo-lhe 
mais, ao inverso do que o nobre ministro me disse 
hontem.: si me quizer honrar com os seus apartes,. 
estou convencido de que elles derramarão muita 
luz sobre a discussão que enceto, e não me cau
sarão o menor-obstaculo, nem mesmo me des
viarão do encadeamento das idéas, porque sei 
prestar a deierencia que me merece o nobre mi
nistro e qualquer outro membro desta casa, e sei 
tambem não esquecer-me daquillo que a minha 
consciencw está· bradando que eu faça. 

O SR. PRESIDENTE :-A hora está dada. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA.:- As duas lci.s sãe> 
inteiramente differentes. 

O Sn. JosÉ MARI~"''NO :-0 nobre ministro não 
nos comprehende. Nós nos assustámos muito jus- . 
tamente, porque, S. Ex. votou ao. aniquilamento 
aquelle projecto sem comtudo dizer uma palavra 
de esperança ao paiz agrícola; e quando nos deba
tíamos .nas trevas; quando não tinhamos visto uma 
letra brilhante,nem do relatorio do nobre ministro 
da fazenda, nem do relataria do nobre ministro 
dá agricultura, o que deveriam os pensar? 

Que o nobre ministro da agricultura, conven
cido pela catechése do nobre ministro da fazenda, 
havia esquecido os compromissos solemnes que 
contrahira perante o paiz. Mas das ultimas pa
lavras do nobre ministro se vê que votou contra 
a lei, porém, não se oppõe á sua execução, fazendo· 
assim desapparecer a contradicção palpavel que 

·motivou a interpellação que fizemos, para que a 
O SR. JosÉ MAniA.NNO: -Sr. presidente3 é duro agricultura do paiz soubesse qual a sorte que a 

que eu tenha de -sentar-me na.occasião em que I aguardava. Não insistirei mais neste incidente, 
estou, por assim dizer, me defendendo. Assim porque o nosso tempo é precioso, e ~u~ponho. que 
continúo com a palavra contandô com a permissão o nobre ministro da fazenda, (fara, s1 o qmzer) 
da camara. Si esta não reclamar, proseguirei não tem mais n~çessi~ade ~e justificar ou explicar 
(Riso). uma cousa que Ja está explicada . 
. Sr. pres~dente, o nobre ministr~ da. fazend~ q_ue. EXJ)licado este ponto em que começam~s dis-

tmha consignado no seu relatono aquellas 1deas cordes e acabamos mais ou menos accordes, como 
de favores á agricultura... accorde eu desejaria ficar com os seus panegyristas 

O Sn. MINISTRO DA. FAZENDA :-Isso é da lei, a respeito do alto conceito dos talentos e aptidão 
contra a qual votei. de estadista do nobre ministro da fazenda, o Sr. 

· -. . d d s · · . presidente me ha de permi-ttir que eu entre no O_SR. JosE 1\IA.RIA.:.'\NO.-... _es e que · ~x. diZia· as·umpto do meu requerimento. 
« seJa condemnado este, proJecto •, proJecto que, :; 
bem ou· mal, tratava de favorecer á agricultura, O S~. PRESIDENTE :- P~ço ao_ nobre deputado 
ainda que fosse para proteger a ag1·ic-ultm·es que- que nao se afaste da ma teria. 
b1·ados; o _nobre. min_istro da faze~da devia dizer: o SR. JosÉ 1\[A.RIA.NNO:-Agora me recordo, Sr. 
« Este J)rO]ecto ~ noc1vo, este proJecto tr3z ·o ge~- presidente, que não posso ainda entrar no assumpto 
men da sua or1gem: Srs. deputados, nao v_ote1s -do requerimento. (Houve um apa1·te.) . 
por elle ;_ 11?-as no meu !elatorw e !lO rela~orw do Tenha pacicncia 0 nobre deputado que está 
!lo~re m1mstro da ~wriCultura estilO consignad~s o. • • 
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O Sn. - JosÉ ~{ARIANNO : - Desca.nsem os nobres ' dizer que hoje subimos tambeni pelo poder pessoal; 
deputados que, si- fõr precizo, eu requererei pro- com a differença, porém, de que em :l868 o poder 
rogação da hora para se -votar a eleição de S. Paulo. pessoal affrontava a nação, affrontava uma camara 

O nobre ministro da fazenda, hontem nesta casa quasi unanime, e que se tornou unanime na occa
provocou-me a declarações que hoje sou obrigado a sião do perigo, uma eamara que estava defendendo 
fazer. O nobre ministro, ou como quem me to- a integridade do Imperio ·e desaffrontando a honra 

. nava contas, ou como quem me queria obrigar a nacional ; é em 187$ o poder pessoal chamava um 
uma rett·actação, respondendo a um aparte que partido que tinha retemperado as suas forçns na 
eu proferira, dizendo que as situações politicas opposição e tinha ganho o direito a ser chamado -
eram feitas em S. Christovão, procurou lanrar-me pela disseminação de idéas uteis ao paiz. Com a 
o labéo de contradictorio e de traidõr aos princi- differença ainda de que em :1.868 o poder absoluto 
pios em nome dos quaes fui eleito. foi atroz para comnosco ; e em :1.878 esse poder abso-

0 nobre ministrQ foi além, porque compram_ et- luto dignou-se conceder-nos um sorriso de alegria 
teu o proprio governo (e não é a primeira vez e de satisfação. Esta é que é a unica differença.Em 
qúe o compromette com os seus arroubos) excla- :l868 o poder pesso:ll foi atroz, foi cruel, foi in
mando : - • porque não dissestes antes de serões justo; e em 1878 reparou a injustiça para que esse 
eleito quaes eram as vossa~ idéas ?-» Isto significa partido, que creára raizes no paiz, para que esse 
que o governo só queria deputados que nesta casa partido que já começava com uns assomos revolu
não destoassem da completa unanimidade, e que cionarios, não chegasse á proYar ao paiz que havia 
contrariaria a elei(}ão de todos aquelles com os quaes um p11rtido dos amigos do Rei, e um. partido dos 
não pudesse contar... _ christãos da Bulgariu. E' o nobre ministro quem 

Sr. presidente, felizmente para mim e por diz qu-e não se deve occultar a verdade inteira ao 
honra minha, a idéa que lancei em um aparte foi povo ; não me- censure, pois, por dizer e affirmar 
emittida por ·mim diante de uma numerosa e ma- uma verdade jâ tão sabida. · 
gestosa reunião política de meu partido, em Per- I Estavam as cous3s assim, quando foi dissolvida 
nambuco. a camara conserYadora, camara que havia de ne-

Tratava-se de so1emnisar a .ascensão do partido gar pão e agua ao novo governo; camara con.ser
liberal; o Sr. Barão de Villa~Bella havia sido esco- vadora. que havia de oppôr todos os estorvos e 
lhido pura fazer pM"te do primeiro ministerio. embaraços para que os novos timoneiros não pu-

O directório do meu partido,. no excesso de sua dessem reconhecer os cachopos a que ella tinha 
benevolencia para conimigo, incumbiu-me de fazer arrastado a náo do Estado. - · 
um brinde official á magistratura. Pois bem, Sr. · Tinha de ser ouvido o partido, tinha este de 
ministro da fazenda, na occasiãQ em que pedi a organizar a chapa. O pat·tido sabia bem quaes eram 
Jlalavra diante da assembléa do meu partido,. eu as minhas opiniões, porque regoavam ainda as 
disse, sem autoridade, mas com uma convicção palavras que eu tinha proferido, com .a effusão de 
ai"!lda não corromJ?ida :-• .senho~es~ esta situação frangueza .9-ue dá s~mpre o ~car _do2 copos ~ a 
foi creada pelo RCI, !-}Ue esta constltmdo o supremo mamfestaçao dos brmdes. A eommissao do partido 
arbitro e é o un!co poder do paiz. O Rei muda as incluiu-me na chapa, e incluiu-me entre os nove 
situações, como o vento dispérsa as nuvens. • primeiros. O partido concedeu-me seus st?ifragios, 

Appello para o nobre ministro de estrangeiros, a.p- ' deu-me uma votação que sorprendeu a mmha pro
-pello para os meus collegas de deputação, que estão pria espectativa. No collegio da capital, não porque 
sentados ao meu lado. Eu fallava diant.e do partido eu tivesse mais merecimento do que os outrcs, mas 
eonstituido, fallava diante do partido que mais tarde porque carecia de mais esse .incentivo, fui o pri
havia de julgar-me, e acrescentava:- • Nós su- meiro votado, tive _qunsi unanimidade. 
bimos pela ~ecomposição dos advers~rios; subimos o SR. GALDINO nAs NEVES:-Fizeram-lhejustiça. 
porque o Bel tremeu pela COII;Serv~çao da dymnas- . . . - . r- . • , ~ 
tia ; mas, digo aos que so~em hoJe que t~atem de 9 SR. JosE MA.IUANNO .- Nao' qmzeram apena3 
cortar as garras do despotismo, tratem de se acau· anuuar-me..:: . .. . . 
telar, para que, mais tarde, si 0 Rei quizer repellir· -'\ votnçao reumda dos colleg10~ a~Jacentes a 
nos da direecão do Estado, contra a vontade do paiz, cup1tal tan~bem me colloc~u _no 1m~etro Jogar, ~ • 

. possamos reâgir contra elle. • pel~ vota(êa9 total da provmcl3, fiqum um dos pn-
0 S P O b d d 

_ . , ml!iros eleitos. 
• ~- RESIDENTE :- no re eputa o n<tO poae Assim,. dizendo cu nesta casa que as situaçõe.; _s,l 

diSCUtir o poder moderador. creavam em s. Christovão, não desertei das mi-
O SR. MAnTINHo CAliPos :-Mas no BrazH não nhas bandeiras, não renegueias minhas doutrinas. 

ha Rei~- (Hilaridade geral!) o SR. 1\'I.urtir-"Ho CAlllPOS :-Disse o que todos os 
o Si\. JosÉ MARIANNO :-Eu dizia isto perante o partidos dizem. ' 

n~eu partido, pe~ante o pa~tido que me · el~geu, e o Sn. JosÉ liARTANNO :- Quiz ser coherente, 
diante daquelles Illustres hberaes que mais tarde repeti depois de eleito o que hayia dito antes. 
f~raJ!l encarregados d~ ~orm~r a_ chapa da pro· Expliquei-me perante a camaru, Sr. ministro da . 
v_mCLa, chapa_ que o mmisteflo nao m~ndou para fazenda. Justifiquei-me de que não surprendi o 
la, porque,. SI a mandasse, eu talvez nao entrasse meu partido

1 
}lorque este sabe, ha muito tempo, 

nella. que me devotei a elle do fundo d'alma, que sa-
Ainda mais; criei-me na praça publica (á parte. crificari~ mi~ha. existencia. para dotar o pai~ _ de 

Refiro-me á minha educação politica). Criei-me na verdadeira hber~ade, para ~rra!lcar a n:~.çao das 
praça publica; ahi identifiquei:me ~om a causa 1)0· garras do despotismo constituCional. .. 

ue 
A. 5i.-TOMO I. 
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annulla todos os outros. esse poder é despotico ; é 
constitucional na fôrn1a, 11135 113 realidade é 
absoluto. 

Demos graças a Deus por ter hoje o Re~a1len
dido ás nossas supplicas, {JU antes ás nossas mur
murações._. 

(H a u~?l aparie.) Estú, Sr. presidente, nas nossas tradições ; 
H~mt"em, reun1a-se a ass~m_bléa constituin_t~, reu-

:w:1tou-o de braços abertos. fJUe a constituinte era a revolução, que atacava 
o SR. JosÉ )L~mAxNo :- Aédtou-me ; e ~.ssim pelos alicerces a sociedade, dissolveu-a~ considerou 

cc.mo o nobre deputado te,-e a felicidade de vir \ p~e-conslituido o _se~ poder, antes de es~arem ve
aqui repercutir os gemidos da briosa :Minas, nós, r1fica~o~ e constitUI dos os poderes,. di_s:;__olveu a 
de Pernambuco, tambem aqui teria mos vindo, .si· a const1tun~te e ·outorgou-nos uma constttuH,:ao, uma 
nossa provinci::i não tivesse sido calcada a patas carta ~e liberdade. . _ 

e cava os, comp e amen e a Hl a a em o as as 1 :-a . :, L • :, • ,_ • - ~ 
8U3S manifestações. a carta de liberdade }.10r o~t?rga; hoJe, da-no::-

- . ) por o_utorga as situações pol~ttcas. 
(_Ha apal te~· . Preciso é que nos emancipemos da tutela do 
E Y•'rdade; mas nem por isso l'L'lll'gou nunca a Rei, por .meio de uma reforma eleitoral que nos 

liberdade .... Nesse tempo, quando o noLrc depu- deixe suLir parlamentarmente, e tambem nos livre 
tado nqui en~:liava as _armas pa!'hnncntares, eu c da acção do govern~ na escolha dos rep~esen-

:; ~ o ::::, ... '- .. " ; e . '- .. ~ 

rucrcenarios e pelas patas dos cava !los. Luta vamos reforma, é preciso determinar, que o mimstro 
nnquclla provincia contra os Lucenas, contra os que mandar candidatos parfl. as províncias e os 
.,. • • - , " "• • « ·a ·a ode rem mas- · ~ · · i - nfor-
sacrar o povo; c cu, que· era victima, que mar- cados (como entendia. outr'ora o nobre ministro 
chava nas primeh·as linhas, que marchava para.os da fazenda, quando dizia que o povo condemnava 
precipícios c párn a morte, com o denodo que da a os principias em vez de enforcar os homens), 
convicção c o amor 3 idéa, não podia ser esquecido ao menos considerado~ criminosos de lesa-patria, 
pelo meu partido. Devia ~lle perd<?ar-me os meus e votados á completa inutilidade. '" 
arr~JJatamentos. e e~thuswsmos de mo~o,_ porque o SR. GALm:-;o DAS NEVES :---E' preciso cortar as 
sabw que tudo Isso era gerad~ pelo _patriOtismo que papoulas. _.. 
me en~end~a a alma, mns ;tno P?d_Ia esquecer-me. O Sn. JosÉ l\fARIANNO :-Portanto, dev-emos con-

Preciso mnda provar ao :::>r. mnustro da fa~enda · vencer-nos de que precisamos de uma lei eleitoral. 
, ue não disse um )aradoxo, uando assegurei que - · · · 
as situacões se cre:.rvam em :s. r1stovao, nem o 
declarei ~dominado desse republicanismo moderno, 
que eu não condem!lo_. que aceito mesmo, com~ o 
aceit:wa o nobre mmtstro da fazenda; que aceito 
como a fórma futura do goYerno do povo, ou si 
tivesse presidido :i nossa emancipação politica, teria 

referido ao contrario do ue ensou Thiers 
como pensa o nobre ministro da azen a. nação.... . 

O Sn. MINISTRO DA FAZE::o.-nA :-Já uma vez me o sn. 1\[I~ISTRO DA PAzE~"DA :-Não dísse tal 
fez justic_;a o nobre deputado. . cousa. 

o Sn. JOSÉ lliAl\IA~NO :-Hei de fttzer sempre. o Sn. Josk MARIANNo:-... e que o deputado que 
Sr. prcsiden_te, é um facto sem ~o~test~~ão, é tão j as propuzcsse tomaria_o lo!?a!" de oppos1cionista. 

som contesta(•ao que o nobre ffilDIStro Ja o expoz 'i Tem. razão o nobre mm1stro. Desde que as 
perante a c:1rnara: n6s, aqui, nada tepte!'en- situações sao feitas em S. Chr1stovao, desde que 
t!lmos; nós, a cam?m, so:nos uma represen- em nosso paiz a representação é infiel ... 
tacão bastar?a; o system~ est:t degenerado, detu_!'- O Sn. GALDI~O DAS NEVES :-E' regimento (Hila-
pado, não pode haver, nao ha uma representaçao _ridade). 
tiel, genuina. • o Sn. Josk :h-IARIANxo:-... porque o systema está 

Pois bem; está morto o systema parla1pentar,_ tão üeturpado nada tem de extraordinario que a ca
morto ·que quando os noss_os_3uversar10s cah1am \ mara, as' deputações das províncias não tenham 
ar?drecido~, quando a_ opmwo levantava-s~ e~ iniciativa, pois é facil eomprehender qu~ são crea
gr~ta unamp1e pa~a execrai-os,_ para votal-os a turas do o-abinete. Effectivamente, 0 B.e1 chama 1:\ 
annn:~dversao publica, elles mantmham-se no poder inist io ... 

mas illustres membros da opposição ·profligaram 
aqui, como na outra casa do parlamento, o escan
dalo de uma commandita ministerial, e essa si-~ 
tuaç~o, apczar de tudo_, não cahiu, quem cria si-_ 
tuações, não é o poder pessoal, não são ellas crea
<las em S. Christov-ão~ (Apa-Ttes) 

zil, falÍo dos reis: no pluraL 
O Sn. Z.ulA:-0 Sr. Martinho Campos diz que 

não temos Rei. 
O Sn. JosÉ M..wlNNo :-Estou reproduzindo a 

bem conl1ecitla sorites do Sr. conselheiro Nalmco. 
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O Rei riomeia o ministerio, este t-lege a camara, a 
camara sustenta o ministerh:>- . -

O Sa. GALDINO DAs.l\EYES :-E o povo paga tudo 
e pensa que esl<i se divertindo (Riso). 

O SR. JosÉ MAUIANNO :-Mas eu, Sr. presidente, 
e como eu muitos outros, poderei dizer, e pela 
minha parte dig-o, que fui eleito pelo suffragio vo
luntario de minha provlncia, que não sou ("rea
tura do ministerio, que não devo ao ministeriu a 
minha existenc:ia politiea. 

O Sn. GALDINO nAs NE>Es :-Nem eu (Hilaridade). 
·o Sn. Jos:E.M.UUANNO :-Entendo, sr. presidentP, 

que Jlosso apoiar a situação, porque l_jara ella con
tribui ; que posso sustentai-a e ao gabinete, sem 
que a minha solidariedade queira dizeL'- que con
sidero o ministerio uma commissftó da camara, 
porque a camara é que é commissiio do ministerio, 
a prevalecerem as estravagantes theorias do nobre 
ministro da fazenda. Apoio o gabinete, embora 
considere que elle representa uma situaçflõ creada 
em S. Christovão, porque reconheço que nelle ha 
homens que têm um passado que serve de garantia 
ao presente, e estarei promp-to a arrancar-lhes a 
mascara: se mentirem ás doutl"inas, que susten
taram outr'ora, e aos comproniissos qne contra
hiram perante o paiz: Entenda-se que não faço 

· amende honoralJle ao ministerio, porque não tenho 
medo do labéo de opposicionista,sustento a situação, 
presto-lhe meu apoio, mas não encampo os actos 
futuros que o gabinete praticar, e não estiverem de 
accôrdo com a dignidade do parlamento e com os 
princípios !iberaes p·or cuja realização devo pugnar, 
.como tenho a coragem de protligar os uesacertos 
do ministro da fa7.enda que· vai compromettendo a 
situação. · 

O Sn. CAMARGO:- Todas nús cumpriremos n.osso 
dever. 

O Sn; JosÉ ~IARIANNO :- Fallo por mim, como o 
nobre ministro da fazenda, que sempre falla cotno 
depJltado do Rio Grande; não· contesto que todos 
cUlllilram seus deveres. a questüo é saber o modo 
por q}le entend·em dever cumpril-o_s ; se por(~m, eu 
não tivesse certeza de que fallava dwnte de homens 
de dignidadl~, não proseguiria na uiscussão. . 

O Sn. GALDINO DAS NEV'ES :- Fique certo de que 
não perderá seu latim. 

O Sn. JosÉ MAmA.~NO :..;. Declaro ainda uma vez 
que niio me apresento diante do ministerio como 
adversario, mas não estou disposto a encampar seus 
aetos futuros nem os erros passados que ti\•er 
commettido. 

A. nossa obediencia, a nossa solidariedade, a nossa 
disciplina, como muito bem disse hontcm um 
jovem deputado pela Bahia, não póde ser a disci
plina passiva do exercito. Poderemos apoiar um 
gabinete, . mas este, devendo proceder de aceõrdo 
coni a maioria· de que precisa para governar, tem 
obriga -o .de nos co~municar quacs as idéas que 

UM .SR. DEPUTADO ;.-:E não disse? Niío está ahi 
a falla do throno ~ 

ministêrio nem recommendado denenhumminis
tro, entendo, Sr. presidente, que para não desmen-

ti r o meu pronrio passado, para ser coherente com 
as doutrinas ({Ue a.braço, devo sustentar a situac;ão 
mas sem aútlie."lt' o meu direito de censura; porque 
seria isto abdicar a dignidade, e eu já disse que n:-:o 
mc·sentnrei mais nesta cadeira se for precizo transi
A"ir·com a di!,'nidade. Tão deputado é .o ministro 
da fnzenda pela sua província, como deputado sou 
eu pela minha; e se o nobre ministro quizer aqui 
todos os di:~s nos lançar em rosto que só elle é legi
timo representante da nnçflo, que só clle pôde fallar 
em nollle do partido liber<ll, porque este partido 
triun1phou sempre na sua provinci:.~ ... 

O Sn. MINISTRO D.\ FAZEND.\:-Nunca tii5>e tal 
cousa. 

O Sa. Josii 1\L-\.UIANNO :-... t•u lhe respondel'd 
que, se de outr<.~s províncias nem sempre vieram 
deputados li])eraes, foi porque quasi toda3 
e.llas for~m postas fóra da lei; para a Bahia, por 
exemplo, mandava-se um vaso lle guerra nii~n de 
amedrontar o Sr. conselheiro Dant:.1.s e seus aungos; 
para Pernambuco mandavam-se :~dministradores 
encrgumenos ... 

o Su. c.mArtGO :-E para o Rio Grande do Snl o 
Sr. Araripe. 

O Sn. JosÉ UAnuxxo :- Conhc~.::o-o por tradir_:ão. 
porque foi chefe de policia na.minlla terra, ondl~ 
prendia cidadãos qualilicados c considerava ajunta
mentos illicitos as reuniões elcitoraes. 

O SR. P!lESIDENTE :-Peço de novo ao noLr-e depu
tado que resuma as suas observa(;.ões; ba na ordem 
do dia ma teria urgentissima. 

O Sn. Jost MARI.t:x.xo :-Pro::urarei resumir o 
mais po~sivel. · 

Mas, dizia eu, quando nas outras prcwincias, 
tínhamos, um Yaso de guerra para nos bloquear, 
tínhamos as bayonetas marcenarias para derramar 
o nosso sangue ... 

UM Sn. DEPUT.~no :-Em toda a parte. 
0 Sn. JosÉ MAUT.L"íNO:- .•. no Rio-Grande do 

Sul, os governos conservad.ores tinh:nn todas as 
complacencius com um partido que contava chefes 
militares como Osorio e· outros genera.r.s, contra os 
qunes ditlkilmente se voltariam as hayonetas mcr
cenarias. 

O Su. C.L"\IAnGo :-O general Yictorino foi num
dado de Pcrnnmliuco para o Rio-Grande como 
commandantc das arm:~s, comQ uma ameaça. . 

O Sn. Jos:EMAlUAXNO :-Não venha o meu cóllega 
com este aparte atirar o odioso sohrc a generosa 
provinci:l de Pernambuco. Foi no Hio·Grm:de_ que 
a "'eneral Victorino subiu a este ))Osto, foL la_que 
se'> fez pomem, que fornwu famiHa e creou .ele
mentos, e deJ)Ois foi-mandado com_o comm~ndante. 
de armas para· Pernambuco ; mas, conclutda S}la. . 
missão, voltou para _o Rio-Gr!!-nde, onde, _Por ass1m 
dizer, havia feito sua cducaçao, e onde tmha todos 
os seus interesses. -

m a 1~ outra etrcums nct. . · U: 

do Sul é uma província fronteira, que recebe os 
hafejos calidos da liberdade platfila. 

NEVES :-Estou quasi · me 

( Trocmn-se otttl·os apartes.) 
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O SR. Josf: MA'lUAXNO :-Não estou condemnando 
nem affag:mdo as ideas republicanas ; estou ape
nas dizendo que ellas são outros tantos phantas
!nas, que se erguem diante do thronoJmperial, e 

.. .. . .. 

mais benevol'encfa com o ~Rio Grande do Sul dÕ que 
com a.s outras pro vindas do Imperio. 

(Recla1lUtf,ÕCS da dcputat:ão rio-g1·andense.) 
Peco 3.0s nobres deputados que me ouçam a.ntes 

de nie condemnarcm, pois a.nnal hão de concordar 
- · u rr de A ollo na 

phrase do Sr. ministro da fazenda, que tudo (pteima 
por onde pnssa, e se lá não produziu este effeito; é 
certamente porque lá não pnssou. Assim repillo o 
insulto lançado a todas as outras províncias, pois 
todas ellas ti . .Iwm tanta dignidade como o Rio 
Gr~m~e do Sul, para tambem não serem queimadas .. 

Vi um aparte dado por um nobre e generoso 
deputado por :Minas- ser enca.rado com soberano 
desdem pelo ministro; elle disse : ~ quem é o inso

·lente ue ousa erguer-se, creatura que desconhece 

O Sn. GALDINo DAS NEvEs :-Não sou creatura de 
ningucm ;. se elle disse isso, não ouvi. 

O SR. Josf: MARIA.,,NO: -Era isso o que tradu
ziam o riso e o gesto do nobre ministro. 

E depois, Sr. pre~idente? !> que. me pareceu? 

genio indomito traTar luta contra o elemento de
mocratico; era o tuftlO em briga com o tufão; era o 
pr.rnpeiro que varre as campinas; vinha dizer-nos: 
•representais uma força, ma.s eu sou força maior: . 
reconhecei aqui a poderosa mão que vos tirou do 
nadn, reconhecei a mão fecundante que de vermes 

- t 

o partido liberal venceu no Rio Grande do Sul; I . Isto, Sr. presidente, doeu-me, abateu-me. o espi-
porque o Sr. conselheiro Silveira 'Martins gritava rito, a:p.niquilou-me, por assim dizer todns as ve

não lhe dessem arantias não res ondia · hemencias d'alma · e eu lerante a' minha con-
pelá integridade do Imperio... sciencia, perante o meu ever, m tgna o, assumi 

O Sn. :\lrNISTRO DA FAzENoA:-Venceu porque os o compromisso solemne de protestar, nã? em meu 
homens que o dirigiam eram dedicados. · nome, IJ?.US. e~n nome do_parlamento !ntetro, contra 

o Sn. HonrA DE Auno :-Assim como os das o. modo u~s~llto e altaneiro por que prso~ neste re-
outras províncias. cmto o numstro da fazend~. . 

• • .• _ • • , _ o· • Venho, senhores, repetir os echos que ctrcnlam 
O Sn. JosE :tllA_mA:-~:w.-. :. ·e entao .o cO\ erno pelos corredores e ante-salas, venho.reproduzir os 

conheceu que tmha necessidade d~ drsp~nsar ai- protestos. os desabafos de indi..,.nat>ãode uma repre
guns favo~es, fa;Zer algumas c9ncessoes, de1xar 1;1m sentação 'inteira que os não faz brotar porque tem 
pouco mms de liberdade ao Rw Grande do Sul. medo... ' 

Si o governo tivesse dado esta pequena sonuna 
de liberdades ás outras províncias, então Pernam
buco. como as suas irmãs unidas em que se deu o 
primeiro grito de liberdade em i i lO ; então Minas, 
aquellas montanhas alcantiladas, onde tudo ex, 

· , · · • : •ntão outras rovincias támJJem 
elegeriam representantes do partido libera , er
rotando a situac;ão conservadora. 

O Sn. JERO:\"YMO SoDnk:-Em.i868 o general Ozo
rio nem pôde ser eleitor ... 

O Sn. PnEsmE:.-.--rE:-0 no1Jrc tleputado estit l)re
terindo ma teria urgente que se acha no ordem do 
i, . 

ec amaçoes, p1·o es os, apa1· es: su 1· o. · . 
presidente tangendo a campaip}ut 1·eclama at~enção.) 

Quanto isto é pouco generoso. . . · 
forque, eu simples deputado, yenho repellir __ 

aquillo que j ulS"o um insulto, vós todos,. sem ,me 
deixa~·des completar o .meu pens:mento,. vos I;-

O Sn.Josf:l\l.mu~:xo:-Renhnente, Sr. presidente, 
a commoc;ão, o cansaço quasi me impossibililnm de 
continuar, mns sou cscrnYo do deYer. Quizera con

. cluir. m:;15 entendo que não devo c não posso. Pro-
sigo,-po~~anto,na justific~~ão do me~ req uer_imento. E 0 nobre deputado que me dá apartes e. que 

ll.egostJO·me . de ter _tu! o occastao de d1zer p~- .está hoje tão enthusiasmado, foi o mesmo qut•, 
rante o meu pa1z que nao t~n~o a menor prevençao 

1 

entre outros, deu apartes contra o Sr. ministro da 
pess~al cont~·n ·o nobre mm.tstro da fnzenda ; que I fazenda, quando eu recalcava no fundo d'alma a 
considero ate que S. Ex. esta presta.ndo relev~ntes indignação; e é o nobre deputado que agora vem 
::;erv1cos · poz o . ~, . , con n · - · 
que, ~ par destes grandes serviços, S. Ex. não pra- . · d · 
tict~sse desacertos que podem comprometter a O SR. SERGIO DE CASTRO.- Respon eret em 
situação, que não revelasse por seus actos falta da tempo. 
prudencia e circumspecção que são dous grandes O SR. JosÉ MARIANNO :-0 nobre depu~ado q_ue 
requisitos dos estadistas. me t>onvi_d~va para acompaJ?-hal-o em man~f~staç?es 

resident ·uto-aria ter mentido ao meu de opposrçao que pretendra fazer ao numsterw! 
mandato, ter desertado das min 1as an mras, se O SR. ERGIO BE ASTRO:- ao a 
n!o désse resposta cabal ao mo<1:o .P~r que, se apre- o SR. JosÉ ~1ARIANNO :-Appello para o nobre 
s~ntou n~_sta ~mara o nobre mtmst~o da fazenda, deputado pelo Rio Grande do Norte 0 Sr. Amaro 
-modo msoht'O e desdenhoso, Ilatrando-lhe nos B (O s A . ,.,.·_ e ) ' 

. labios riso sardonico e mephistophelico para todos e~erra. . r· l~m, 0 so t s : . 
aquenes que balbuciavam uma palavra que não O SR. _SERGIO DE ÇAsrno :-Nao ha tal, dtss~ que 
se traduzisse em um llYmno á sua pessoa. I estava disposto a vtr para os bancos da oppos1çao. 
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O Sn. JosÉ l\IA.RIA.N:so:-0 nobre deputado, que 
me perguntava ~e _eu estava disposto. :1; vir- para os 
llancos da opposu;ao e a quem eu :lizla-rompa o 
senhor que o acompanharei ·quando eu quizer, 

.o o v e ta e a ·9 ~ 

O Sn. ZAlllA :'- De ora em diante terei cuidado 
quando fallar com o nobre deputado. 

O Sn. JosÉ MARIANNO.: -Devem ter muito cui
dado comigo todos aquelles que aqui quizerem 
dizer o contrario do que dizem lá fóra (Hilaridade). 

O que ·se disser lá fóra deve concertar com o 
que aqm se diz. Devemo-nos portar com toda a 
seriedade, porque, Sr. presidente, devemos compre
hender que subimos pela vontade do Rei, que 
subimos porque o Rei nos chamou, e que se no' 
fizermos crianças, o Rei manda-nos passear, por 
incapazes do governo. 

O Sn ZAliiA : - ubimos ela vontade do aiz • 
O Sn. JosÉ :MARIA.NNO :-Eu já expliquei. 
O Sn. ZAMA :-Mas sirva-se de phrases que não 

d man m ex licac-es. 
O Sn. JosÉ M'ARIANNO :-E portanto era apenas a 

synthese do que disse; .· . _ 
Agora, Sr. presidente, peço a V. Ex: a sua indul-

gencia... • · 
O Sn. PRESIDENTE : -Eu peço ao nobre depu.tado 

que se restrinja. 
·o Sn. JosÉ Iv!ARIA.NNO :-V. Ex. sabe que eu não 

sou um parlamentar pratico, por isso peço que a 
~a!na~·a seJa tolerante, não considere ql?-e lhe _faço 

. o • 
injuriado com clla; faça justiça aos meus sen~I
mentos~ e muito embora os nobres deputados nao 
me houvessem commettido essa grande missão (por 
que na verdade quando ella tivesse de ser desem
penhada deveria sel-o pot· algum talento notavel}, 
me perdoem, porque falia aqui sómente o pa~ . . . ~ 

do ministro. 
o o 

O sn: PRESIDEl\'TE :-Peço. ao nobre deputado que 
eonclua o seu discurso. 

O SR. JosÉ :1\-IARIANXO :-Vou entrnr na matcria 
(Riso). · 

Olhe que ainda temos de discutir o parecer de S. 
Paulo, que está it espera de vêr com nssento seus 
repr~sentantes. 

· O Sn. Jos:É MARIAXNO :-Podemos trabalhar até tis 
6 horas da tnrde. 

O Sn. JoÃo BmGxno dú um aparte. 
O Sn. JosÉ MABIANNo :- Si o que diz o meu 

nobre coHe.s-a fosse a expressão dos sentimentos e 
vontade a am ra calar-me-hia: mas como fe-

·Iizmente julgo que o colleg:i está isolado, prosigo. 
Se a camara mostrar que está fatigada, ou aborre
cida, então_ sentar-me-hei. 

VozEs :-Não, não. · 
O SR. JosÉ 1\IAmANNo:-Conío julgo que é um 

excesso de zelo do nobre deputado, peço permissão 
para prosegmr, mesmo porque mm o ze o com
promette ... 

U:~t SR. DEPUTADO :-Os deputados .estão dispostos 
a ou:vir a V. Ex. 

(Ha outros apartes.) 

· O Sn. IGNAcro ~IARTINS :-A camara. está. disposta 
a ouvil-o; mas a província de S. Paulo é que está 
affiicta para ter seus representantes. 

(H a_ outros apartes e o Sr. presidente reclama 

O SR. JosÉ 1\IAIUANNO :-Aprovincià·de S. Paulo, 
meu collega, esperou muitos dias ; não é a demora 
de uma hora ... · 

O Sn. IGNACIO ~IAnTINS :-De uma hora, não. 
O Sn. Jos}~ MARIANNo:- ... de duas hor:1s, de um 

dia n1esma, niia é de eerto a demora de mab nm 
dia que póde prejudicar 415 nobre~ representan~es 
dessa província. 

O Sn. PRESIDEi.\"TE :-Mas o parecer está na ordem 
do dia, e a sua discussão já est<i prejudicada por 
uma hora. 

ministro deu-me hontem um exemplo, que vou 
seg1,1ir. Quando justificava-se da contradicção no
ta~a- entre suas palavras_e a::; prome~sa_s do nobre 

o ' • 
zenda dignou-se responder ás considerações que 
fiz ao entregar á mesa a representação da illustre 
AssQciação Commercial de Pernambuco reclamando 
contra a superabundancia de cobre. 

O SR. SILVEIRA 1\l\nTINS (rni-nistro da {azenda):
Foi em resposta a um aparte do nobre deputado .. 

O SR. JosÉ MAIUA.NXO :-0 nobre ministro deu 
·resposta ás 1ninhns ·observações e eu a aceitei. 
Assim, portanto, nãe posso nest..t occasião deixar 

· · scurs . x. em 
que se referiu ao cobre de Pernambuco, antes de 
entrar no assumpto do meu ret~uerimento. Eu 
quiz ·apenas lastimnr que o nobre ministro da fa
zendg, tendo recebido uma reclamação da Associa
ção Commercial de Pernambuco ... 

O Sn. SILVEm,\ M.\RTIXS rninist·ro d :-
Não recebi nenhuma reclamação; isto 
uma outra vez. · 

O Sn: JosÉ MAtUANxo :-Não recebeu? 
O Sn. l\IrxisTno DA FAZENDA:- Não, senhor. 
O Sn. Jos& 1\IAniANNO :-Mas eu troux-e uma cópia 

da re re~entac~ão ue foi di ri ida a .V. Ex. có i 
que deve estar na mesa. 

O Sn. !IIINISTno DA. F.uENDA: -Foi áo thesouro. 
OSn. Jos:f: MAmANNO:- V. Ex. é o presidente do 

tribunal do thesouro; e então V. Ex. que, pela sua 
actividadt•, pela sua perspicacia, e pelo seu tino ... 

OSn. MINISTRO DA FAZI;XDA:-As providencias 
estavam dadas. 

O Sn. JosÉ 111AniANNO :- .. : vai ás ultimas ar
carias _do th;souro. e d_escobre tuEo quanto lá e;5tá. 

essa representação, tanto mais qu~ a ella se tinha 
referido no seu relatorio. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: -Não ha·uma só, 
ha umas vinte. . . 

Ô Sn. JosÉ. MAnÚ.NNO : -1\Ias o··nobre ministro 
não comprehendeu o que . u~ria_ a Associação 

ommerCia e e a . a 1 ono re 
ministro não tivesse explicado a questão, porque 
isto seria uma injurla, de que sou incapaz, mas 
não comprehendeu a reclamação: pensou que a 
Associa~ão Commercial queria que se retirasse da. 
circulação. a moeda de cobre. 
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o que a Ass~ci:lção ~ommerci:1l de Pernambuco 
representava. :;r_ preSidente, era que, ao passo 
que em <?ut:;as p_rovincins o mercado monet.'lrio. de 
cobre ernwsig-mbcante, como, por exemplo, aqm na 
eôrte onde é custoso achnr-se cobre, ren·or•'"itava 
este em eFna.m uco, e entao pe 13. ao governo 
que mandasse buscar parte desse cobre para dis
tribuir JlOr outras provindas, até retiral-o da cir
culação, e mandasse em troco moeda de nickel ou 
cedulas de 500 réis. 

:Ma::;, Sr. presitlentP., ainda quando assim não 
fosse. o nobre ministro ue á sua energia de ani-
mo deve ::a er a 1ar to as as regrns e cortezia, 
csqueeeu-se de mand.:n· ·uma resposta, uma palavra. 
de espenmça . . . _ 

O Su. SILVEIRA ~hnnxs (minist1·o da fazenda):-
~ão recebi reclamação •ncnhnmn ; repito. · 

• Ficai tranquillos : o governo não esquece as 
vossas necessidades. • Eu quizera que o nobre mi
nistro da fazenda tivesse igualmente respondido 
ao commercio de minha provincia. O nobre rni- · 
nistro bem sabe quanto é doce, quanto é consoladora 
uma palavra do governo ... 

O Sn. SILYEIRA M.\RTINS (ministro da fazenda):
Eu entendo que a providencia do governo é que 
deve ser doce e niio a palavra. -

n. ~ . - . az 
com que não chegue-se ao desespero : a palavra é 
a esperança e a esperunça nos dá coragem para 
resistir. · 

Sr. presidente, eu tambcm não accusei ao Sr. 
ministro pe)a turifa especial da alfandega do Rio 
Grande. Bem sei que não foi só o nobre ministro 
quem para e a co c rreu : u s c e e co a
boraram, c o ministro não foi mais do que o exe
cutor, bom ou mau, de uma au.toriza~·ão leg-nl 
dada pelo partido conservador, de cuja gloria n5o 
quero privai-o, se nisso póde haver g-Iorin. 

Sr. presidente, 11asso por alto outras considera
ções que pretendia fazer sobre a agricultura. 

m 1a raz1 o apon men os, ex ra 11 os ae econo
mistas,. f(Ue podem seJ'Vit• de mestres mesmo ~os 

·nossos estudistas, e que dizem que as socied:ulcs 
atravt'ssam diversas phascs; que em umas ~ preciso 
ampla liberdade, em outras é preciso a protecçfio~ 
o systema proteccionista, c depois é preciso outt·a 
vez a ampla liberdade. Podia citar factos de his
torin, da l1istori:~ conlcmpoJ·a.nea e economica,. 
baseado em autoridades, que não podem ser con
testadas._ ~as, Sr. presidrnte;. co~fio . em que .o 

ficar, na occasião opportuna, às suas.opiniões indi
viduaes para :reompanhar o nobre ministro da agri
cultura na realização das medidas que reclvma a 
lavoura. 

O nobre ministro declaron hon:tem que os que 
mais pedia~, são os que mai~ indepen:dencia hoje· 

não pedi nada absolutamente, e era PQr isso que eu 
dizia que não queria subir as escadas do gai.Ji
nete do nobre ministro, para que elle não pensasse 
que eu lhe ia pedir alguma eou.sa, e porque sem
pre ouvi dizer que eram os ministros que subialll. 
as escadas dos deputados. - .. 

O Sn. GALDINo DAs '~EYES :-Isso foi no outro 
·tempo. 

O Sn. JosÉ l\Lmi~~xxo:- Sr. presidente, compro
metti-me a provar os desacertos do nobre ministro 

:'} .. .. . "' 

antes continuar na liça combatendo até a m;trtc, do 
que retirnr-me t>cdindo arm·isticio. 

O Sn. GAI.DINO DAS NEVES : - É melhor não mor
rer; temos muito tempo (Hilaridade). 

O Sn. Josf: ~L\ni.-\.Nxo:- Isto é figuradnmente. 
Sr. residente t'U odia ainda sobre a t.heo-

rw e auxi ios do govemo, izer que tanto este 
protege, dando garantia de juros a estradas de 
ferro, que sem el la não podem realizar-se, como 
dando essa gnrantia a bancos de credito real qó.e 
sem ella n"iío podem fundar~se e salvar a lavoura, 
no!isn pl"incipal fonte de riqueza publica. 

Trate o nobre ministre da fazenda de diminuir 
as tarifas da nlfandega de modo que a materia 
prima das industrias não seja importada com pe
z~dos direit<;>s, trate de acomp~J?.har o nobre mi· 

(.o ~ . (. ' 
ha de ver inaugurar-se uma época de mais prospe- · 
ridade para o nosso. paiz (A.poiados). 

Peço ro nobre ministro que niio veja a mais li
gei~ malcvolencia no que vou dizer-lhe. São du
vidas que abatem aos meus olhos o vulto do nobre 
ministro ·da fazenda, que eu considerava um grande 
homem, um lidador, um Hercules na tribunn, e· 
que hoje vejo amesquinhado diante dos factos que 
têm impressionado profundamente meu espírito. 

Eu vi o nobre mini ·tro condemnar a rotec ão 
do governo ás industrias licitas, e ao mesmo tempo 
dar protecc;ão á mais indecorosa de todas as iudus
trias. Sr. presidente, haverá industria mais in-

. decorosa, mais cancerosa do qu'e a das loteria-s ? 
O Sn. GALDINO DAS NEVEs:-E' immoral n rui

nosa. 
O Sn. JosÉ ?tL\RL-\.::-;:xo:- O nobre ministro, que 

devia trabalhar Jlara extinguir esse sorvedouro 
do peculio dos pobres, foi dar o influxo da sua 
protecção :ís loterias da côrtc prollibindo que as 
loterias das outrus províncias fossem aqui ven
didas. 

O Sn. JosÉ ~L\RIAXl(O :-:\Ias tambem podia ser 
pelo que dizem os D. Bazilios -das ~squinns, c eu 
desejo que V. Ex. se explique, e o degejo tanto 
mms, illustre e nobre ministro, quanto, demit
tindo o thesourciro como defraudador dos cofres 
publicos, tinheis llraticado um acto de mascula 
energ-ia.· que contrasta com a nomeação, para esse 
mesmo- Jogar, de um '\rosso amigo, compadre e 
antigo hospedeiro, a quem augmentastes as por-

O Sn. 'MIXISTRO DA F AZENDA:-Eu explicarei. 

O Sn. Jos~; ~f.\.RIAN:xo :--:Eu o desejo, por honra 
vossa primeiro. 

O Sn. liiNISTRO DA F AZEND.A.:- Não preciso. 
• • J.:j.' .- .::.; ' 

:honra da nação da qual podeis vir a ser u~a gloria. 
0 Sn. CAMARGO:- Já O é. 
O Sn.lost li1ARI.\.~::-;o:-Ainda não o é; ha de -sel-o 

qnando firmar uma reputaç:io de grande estadista, 
como firmou a de . grande tribuno; e espero· que 
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· não desmentirá o seu passado. O nobre ministro .... 
· desculpe-m·e o nobre deputado si por engano ia 

tratando-o por ministro, pois na ,-erdadc está ta
lhado para ministro .... 

O Sn. CA:.IARGO :-V. Ex. 
-tan o a 1 ~ pasta. 

O Sn. JosÉ MARIANNO: -Si V. Ex. pensa que eu 
estou aqui para conquistai' pastas, obriga-me a 
não continuar no desempenho que cu considero do 
meu dever; e si me quer fazer alguma insir.ua-
ção.... · 

• 

nobre deputado. 
O Sn. JosÉ ~IARIAN:\O: - ... hadepermittir que eu 

renuncie ã honra, porque tenho sempre diante de 
mim as palavras do nobre ministro da· fazenda, ditas 
na sessão de 2 de Outubro de i8i7 e que são para 
mjm m~a especie de ~atheci~ruo ; • qt;te as . pasta~ 

~ ... ( :-; l o 
eram dadas áquelles que se arr:lstaY:lrn. • 

O ~R. Mr~rSTRO DA F AZE~D.-\ :-~ão foi isso o que 

O Sn.. JosÉ MARIANNO:- Lerei todo o periodo. 
S. Ex. dizia (lê): 
« Fallo rodeado dos meus correligi~marios, que 

~bem até onde vão as minhas ambições no reinado 
de S. l\1. o Sr. D ;· Pedt'O !I, que nada me pó de 
dar pelo que eu lhe fique obrigado. 

O ministerio na minha theoria niio é um presen
te regio, é uma conquista da eapaciuade que se 
impõe pela opinião publica. á C~rô~ que tem i_nte-

constitucional e.speci~lis.simo 'cto BrazÚ ~ nem isso 
póde ser uina ambição digna de um homem de 
sentimentos elevados, porque as pastas se distri
buem a capricho, sem attenção ã aptidão e influen
cia dos homens. A organiz~r.ão de um gabinete é 
q~estão de expediente, basta que os ministros 

~ . . 
Eu sei qual é o meio de alcançai-as; éom certeza, 

na actnal ordem de co usas é curval'-se, arrastar-se, 
e nunca dar provas de superioridade. • 

A especialidade ainda não mudou. ~fas ainda não é 
tudo. Com refercncia ao nobre deputado por 
Minas, cujo n~m~ está. n'urría lista senatorial ~ que, 

" e ' l ... . 

magistratut-1 que nclla ten1 exercido, era digno de 
estar no senado ha muito tempo .... 

QSn. llARTINHO CAlllPos :-Niío apoiado. 
O Sn.- JosÉ MARIA...'\"NO:-•.. mas que talvez, pelo 

mesmo imprevisto, de que tambem fallaYa-nos 
o nobre milllstro da fazenda, deix.c de ser esco
lhido. 

O Sn. MA'RTINHO CAMPOS: - Nein terei razão de 
ueixa, qualquer dos meus companheiros é J;IlUito 
1gno. 
O Sn. JosÉ MAIHANNo:- A escolha de qualquer 

dos tres será uma victoria para o partido liberal. 
Com referencia a esse nobre deputado dizia ém i877 
o nobre ministro da fazenca.-.-

O Sn. MINISTRO DA F AZEI\"'DA: - O nobrê depu-- . 
O Sn. JosÉ MARI~"NO:- E=' o que vou ler (lê): 
c Isto só serviria para provar a -verdade do ~e 

acabo de dizer~ !)ois não conheço ninguem mt~xs 
digno de sêl-o. Se o impre'Visto, que tanta influen
cia tem nos negocios politicos do mundo, mudar a 

face dos acontecimentos e reclamar algum dia a 
ascenção dos Iiberaes, que S. Ex. com tanta 1n·o- · 
priedade denominou-christãos da Bulg:1ria .... • 

O Sn.. :MINISTRO DA F . .uE~Di\ :-Falta o resto. 
<;. - :-- - •• • 

proposito, m:~s de bo:t fé. 
O Sn. ~IIxzsTno DA FAZEXD.\ :-Tomou só aquilio 

que lhe poderia servir. 
O Sn. JosÉ lllAlllAXNO : - Affirmo que a falta 

não altera o pensamento, como poderá -verificar o 
nobre ministro. Niio acho decente nem mesmo 
como recurso de opposiçiio supprimir palavras 
alheias: não o cmpreg-nrei, apeznr de ,-oíado ao os
tracismo pelo nobr•3 p1inistro da f:1zenda. 

O Sn.. GALnrxo DAS NEvEs :-Não faz mal. isso 
não é excommunhiio. · · 

O Sn.. Jos~ 1\L'I.RIAN~o:-l\fas concluía o nobre . ..· . ... 

• Não conheço ninguem com mais legitima in
fluencia no partido e com melhor direito não só 

• • ~ • ' ..... • • ':f:;-

presidir o conselho. (Muitos apoiados.)•. 
· O Sn.. 'MINISTRO DA FAZENDA :-Não disse isso .. 
O Sn. JosÉ MAnrANNO:-Hadévcrificar aos annaes 

do parlamento. 
O SR. MINISTRO DA FAzExnA. :-Eu disse que 

não conhecia ninguem mais digno para inaugurar. 
uma situação do que o Sr. 1\Iartinho Campos. 

O Sn.. JosÉ MARIANNO : -E' o que eu estou 
dizendo : estn foi a sua conclusão ue 2stou lendo. 

O SR. MINISTRO DA -F AZE:'IDA : - Não disse que 
seria ministro, disse que não conhecia ninguem 
mais digno. 

O Sn. JosÉ MARIANNO : -Nem estou asseverando 
o contrario ; o que quero dizer é que o nobre 
ministro, que hontem affirmava que as situações 

o i icass · r · ., · . · - , 
é o mesmo que vem hoje comparar Sua Mages
tade com o rei Leopoldo da Belgica, ou eom outro 
monarcha que mais tenha respeitado ~s p~i~Eipios 
constitucionaes trazendo em seu apozo opmrues de 
Robert Peel e. Frere Orban, que nenhuma appli-
cação têm. ' -

O nobre ministro da fazenda fallava com tanta 
previsão, que nisto mesmo mostra.ya que com seu 
grande talento acompanhava o movimento europeu. 
s. Ex. dizia que o imprevisto muda a face dos acon-
tecimentos do mundo. · 

Dizia muito bem; não é. só no Brazil, é no mundo 
todo · no Brazil como em Portugal, lá com um 
pouco menos de elasticidade de poder pessoal do 
que aqui. · · 

r · "' o A FAZENDA. :-0 im revisto não 
se dá só com a realeza, dá-se tambem no povo e nas 
eamaras. 

o SR. Jo~É 1\tuuANNO :-E' mais um argu_mento 
com que o nobre ministro Pt:ova ._gue foi o tmpr!l
visto que resolveu a nossa s1tuaçao ; mas eu na o 
estou aqui elei~o p~lo ~np1·ev!sto, po:que para o _povo . . -
tural e legitima. Fique sabendo isso o nobre mi
nistro. 

Vou continuar, Sr. presidente, na questão das lo
terias, e com ella provarei, m~is uma vez, a v~r?ade 
do que disse,quando ass~verex que o nobre mmx:tro. 
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da fazenda era incohereute; entretanto estimarei 
ser convencido do contrario. 

O nobre ministro da fazenda prohibiu, com uns 
considerandos, que lhe fazem honra, a divisão e 
venda de bilhetes em vigesimos; e mais tarde, 
sem consz ran os, res a e eceu a lVIsao e ven a 
dos bilhetes em decimos. 

O Sn. GALDINO DAS NEvEs :-l\Ias decimos não 
são vigesimos. 

O Sn. JosÉ l\b.nrANNO :-Só se é essa a razão. Mas_ 
em. todo caso supprimiu os vigesimos~. creou os 

niciiÍio ~entro, em favor do feliz _thesoureiro. 
O Sn. MINISTRO DA FAZE:\"D_o\..:-1\lonopolio do Es

tado. 

lançar. 
O SR. JosÉ MARIANNO:- Refiro-me ao decreto 

n_ 2736, de :L6 de Junho de !862, que 11landa de
duzir 2 °/0 , um· para estipendio do thesouro, e 
outro para renda do Estado. 

Pois, Sr. presidente, esse :l/2 °/o arbitrariamente 
augmeniado pelo nobre ministro ao estipendio de 
seu amigo thesoureiro, é nada menos do que 
dé 36:000;$000 I . 

R. 
lusão. 

O SR. JosÉ }IARIANNO :-Aon1enos nominalmente 
importam em 36:000;)000, os lucros, ainda que in
certos, tirados do Estado .para o thesoureiro. E 
póde o nobre ministro da fazenda explicar-me se 

- :- - - irrual conces-
são, e os motivos por que lh'a negou? 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA : - Requereu, e mais 
de uma vez. 

O Sn. PRESIDE"'-""TE :- O nobre deputado. está fal
lando, ha. quasi duas horas. 

seria quasi uma iniquidade tirar-me a. pnla\·ra. Vou 
fallar só da materia. Tambem pedi informações 
sobre a recente emissão de 40.000 apoli.:es ; ja yt)
V_ Ex. que devo sobre esse farto adduzir algumas 
considera\ões. · 

O nobre ministro da fazenda. em um documento 
pu1Jlico que me dispenso de ·ler nesta occasião, 
asseverou que era ruinoso um empreslitno nacional 
e impraticavel um emprestimo estrangeiro ; pelo 

ue edia autoriza ão ara a emissão de a el-
·moe a; entretanto, depois de estar aberto o parla
mento, depois de ter lido á camara o seu relatorio. 
o nobre ministro surprende o paiz com uma emis: 
são de q,o:000;5000 de apolices! Sempre JlCnsei que 
tudo quanto era extraordinario, que, tudo quanto 
era augmentar a divida, tudo quanto era contrahir 

• um em restimo ue e uivale a um im <lsto sobre 
o povo, como d!sse hontem o nobre ministro ... 

O Sli. !liiNISTRO DA FAZENDA :-As leis do orça
mento são que me obrigam a fazer isso. 

O SIL los"É liAmA::o;xo :-; .. devesse ser trazido ao 
.conhecimento dacamara. E' admiravel, Sr. presi-

o 1Íobre ministro da fazenda via-se forçado a lan
çar mão dos meios. que antes condemnara C;:m do
cumento que devia ter o cunho do estudo e da se
riedade, era melhor que para poupar-se á contra
dicrão que agora se lhe nota, viesse ao seio da 
representação nacional pedir que lhe aconse-

,... tl" • r .. • 

O Sn. :MrNISTRO DA FAZENDA :-Não tenho que 
_pedir bill de indemnidade. . . 

O SR. Josj MARIA.'IINO :-Veja-se a.que conse
quencias tem sido arrastado o nobre ministro. 
S. Ex. desacreditou o capital,. lançou o ·sobre
salto e o terror no seio da sociedade, a ponto de 
obrigar a retirada dos capitaes, que não se julgam 
mais seguros. 
. 0 SR. MINISTRO DA FAZENDA :-E fiz UlU empres-

havia de fazer aquillo que estivesse dentro. das • 
suas attribuições. 

O SR. JosÉ MARIANNO:- O nobre ministro da 
fa~da insultou o capital, chamou-o de ocioso e 

-:dl.productivo; disse que elle não queria prestar-se 
~s necess~d~des da lavoura ~gonizante. Entre~aJ.?.tO 

:; :; -
culnção esse capital a que chamava ocioso, e que 
queria castigar, por se não se applicar á industria 
nem á lavoura ! Realmente, meu espírito fica per
plexo e eu espero que o nobre ministro explique, 
se puder, essas contradicções. 

O SR. GALDINO DAS NEVES :-Sapientis ést mutare · 
consilimn. · 

O SR. PRESIDENTE :-0 nobre deputado está fal
lando, ha duas horas, que é o maximo que marca 
o reg1men o. 

O SR. JosÉ MARIA.'iNO :-Eu vou concluir. 
O nobre ministro da fazenda, na vespera desta 

emissão de apolices a 6 o 1 o, reformava ao banco do 
Brazil. 25.000:000~ a 3 %, e com estas apolices 
cOmJ.?radas pelo banco Rural, resgatava 8.000 contos • 

ciam ju.,. muito menor' de 6 o;, e que da mesma 
fórma , .am ter sido reformados, com proveito 
para o thesouro. 

A camara estava aberta, o nobre ministro devia 
communicar-nos estes factos .posteriores á leitura 
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d~ s~u relat~l'io. _E' portanto no excrcicio do meu 
dtretto d~ m_yesttg·ar os ne~ocios puhlieos, que. 
pe~_:o ex:phca«.;oes, sollrc a operat,:ão c a lei cxpre~,;a 
em que se f'UIH.lou o nob1·c mini:>t.-o para fazcl-a. 

O _Sn. Su.v~~m.\. !I.\.H1'IX:> (!ninistro da fazenda):-
Devia ter e~tudado a matcna. . 

· . ~t Sn. Jo~f: 1\IAUIANxo :-Peço explica Jíes e não 
lu:oes, e o nobre nliuistro tem obrigac:ão de dal-a~. 

.,. o_ SR. SILVEIRA .:UAHTIXS (ministro da {azencla) :
Eswo no orçamento. 
• O Sn_. ~os~?. MAUL\.NNO: -Dou oceasião a que o no

bre numstro revele mais uma vez seus altos co
nhecim~ntosfinnuceirus. Houtem S. Ex. cs!l·anhava 
gue eu tgnorasse as novas doutrinas c1ue atirava 
a fac~ da camara, _neg:anuo-lhe seu:-; direitos. talvez 
p~rq•w Jrensc que só p<idc salJer direito constitu
cron.al qne~1 falia hebraico; hoje não comprehc.ntle 
ou l~nge w_10 ~ompn~lwnder que não ptíde põr em 
duvula o dll'Cito lJUC Lenho para jnterrogal·o l 

Dizi~ eu, Sr. }rresidente, que o nobre ministro 
r.~s~ntara _8.000 contos, augmcntando os juros da. 
d1v1da e::w;tente (Apartes). Circul<t mais o bo.:~to 
de que o banco tlo llrazil em :31 de Outubro prupu
zera comprar :JO.OOO apolíces a 92 e juro de 5 "/.,. · 
operação ::;em duvida mais V<llltajosa <lO Estado dt; 
que _a feita ao pa.:· e G "/o pelo Sr. ministro, c que 
depors de desprP.satla aquella p:·opos!a, o mesmo 
banco ainda prestitra-se a fazer a transacção e.m 
condições iguaes ús do banco Bural, só com a 
clausula de o nobre ministro não acquiescer á 
decret3lftjo de. imposto sobre estas apolices durnnte. 
breve prazo, e que afinal não se cheg·ou a um accôr
do. Desejo que o nobre ministro esdareça á nação 
sobre os motivos que impediram esse accôrdo, 
porqi!e .... 

O Sn. SILVEIIlA. MARTl:XS (ministro da {azenda):
Se tivesse formulado as per-guulns, eu da1·ia a 
resposta. 

O Sn. JosÉ MAIU.\.NNO:- ... se uiz e jú foi repetido 
na outra casa do parlamento, que não se realizou a 
transacção com o banco do Brazil, porQue o cor
retor encarregado pelo nobre ministro de re:~lizal-a 
pedia para si uma corretag-em de i/2 por cento, 
importando na bagatella de duzentos contr:.s, muito 
superior á de i/8 que é a marcada por lei, e que im
portaria apenns em cincoenta contos de réis p:ll'a o 
feliz corretor l . 

O Sn. :M:rNrs-rno [}..\. FAzExoA :-Estit enganado; o 
thesouro não pagott um vintcm. 

O SR. JosÉ MAm.\.xxo: -0 thesouro não pagou, 
mns dizem que o banco eomcJUC se fez a u·ansac{·ão 
comprometteu-se por essa ·con-etngem,. •tuc era 
exigida pelo agente do no1Jrc minislro da. . fa
zenda ... 

O Sn. AFFONso CELSO :-Que tem o_ ministro com 
isto"! 

O Sn. Josf: MARIANXo :-Que tem com isso? Tem 
muito; é necessario fJlll' se eXJ)\iqul', é }Jreciso 1 ne 

ec a e, e uc au ou me r o nesse neg·ocw 
um corretor, quand<l na quest;1o dns eamiJi;Jcs de 
Tupper, o nobre ministro declarou que o governo 
não pre"isava d•' recorrer :i corretores par;:~ sn · 
tran~ct;õcs; •1uc 35 f.1ri:J dircctmncntc com os 
}1:mcos. Ti"10 tlepres5a teria o nobre m:imstro mudado 
\amiJem tlc upini~o '! · 

o Sn. lh~lsTno D.\. F.\ZEXD.\.:- Hei de dizer . 
• \. 1SlS -T0!\10 I. 

'! .~n .. Jos~:. :U.UHANXO: -É p1·eeiso esclarecer a 
opmt;co pubhca. da naç:Io, porcruc ella está :1cima 
de nos... · 

O ::5~. SI!.':El_HA ~L-\llTI"!S (mmist1·o dft fazenda):-
0 banco fJlllZ unpu1· a Ie1 au go\·crno, eng-anou-se; 
crron ::;eu;:; calculo:;. · 

O Sn. Josr!: MAmANXo :-D:~claro :10 nobre minis
tro qne c~~~rço um tlireito pedinllo explica(,"õcs e 
couveuça.-se de que não tenho 111edo tlc cahir no 
seu de~a;.:Tatl_o!.. pnrqnc, ~~~e~ mo ntiwdo por V. E:..:. 
pura a O[lPO~It;ao, esta na o 1ne amedronta; ha 10 
anno.~ que e.-;tou :!Costumwlo c0111 olla. c ui"ío é 
muito que o _nobre mi:listro me vote ã pro~crip~ão 
porque p ; ·ofl•:~o :;cus lÍe:'accrlos em vez de cautar
llw lws:nm;J". 

O Sn SILVEI nA MAllTINS (ministl'O da fazenda):
Não neeito o :-;en g;overni:;mo. 

O Sn .. lo;;í; ~1AI\I.-\.XXO :-Nem cu vim al{Ui pnra 
ser g-overnist;J, e sim para representnr o p:1iz. 
Liber:l\ convicto e si11Ce:·o como soll, e ao me:;mo 
tempo indetlenllente porqLle devo meu diploUJa ao 
povo, aos meus eleitores: embolia o uobt·e lllinisLro 
uão queira o IHeu yovernismo, vota!·ei com o go
verno quando i'Htetltler Qtte el!1! pt·ocede hem, e 
me levantarei vara C:!nsaral-o, SCillpre que elle 
falLar aos eo:npromi::sos contrah idos por nosso 
Jl<lr·tido na Op[losit:ilo, ou s:Jcrillcm· o:; pri11cipios 
lihcrat s. 

1\epito ainda uma VI!Z que meu diploina não 
trn o se !I o ministerial ou policinl, nem eu tl!Uho 
receio de não voltar a esta c:Jdcira, f!UC occupo 
porque ttabalhei muito pàra merecei-a. Prefiro 
não occutlal-a mais, a traliir meu mandato, abdi
cando os direitos de legitimo representante do 
povo, ou sujeitando-me ao hmuílllaute l)apel de 
encampac1or de todas as immoralidades, sô porque 
são ellas feitas pelo governo. Fique certo o nobr·e 
ministro que scmpt·e ha de encontrar-me em meu 
po~to àc honra, desempenhando t~quillo qlle eu 
con.;idero o meu dever .. 

·O SR. Pt\ESIDENTE:-Previnoao noht·e deputado 
mo.is uma vez que a hora está dada, e que s•> póde 
continuar requerendo urgencia. 

O SR. Jos\> l\1.\.l\I.L'\NO :-Rel(uererei urgeneia á 
camarn, se fôr n('ce~:>ario; em iO mirn1tos csrlero 
ter·mium· (Apartes). 

V<mlos a um outro f:1do. J:i..Jisse. Sr. pt·e~idente, 
que espalhou-.-;p, em nome tlo governll, que este 
pr,~t•mdia diuli11ail· o j ro das :1polices. a ponto 
1ll\ se tornar preci.;o qne Jwlo Diana Of!icial fosse 
ilesmcnthla c~sa nnticia. 1lepois ele tl'l" angnwntado 
o so!Jr·esaHo puiJiko. · • 

ü St:. ~Il=>ISTI!O 1>.\ F.uExo.\. :- ~iio di.;se nada 
disso. 

O Sn. Jos?: MAnuxxo:-Com est'l notida levan
tou-se uma grita. immensa, os capitaes julgaram
se ameat•ac1os ... 

O Sn. B.\l'TI~TA PEnEmA:-El\tretau to as a lO !ices 

supl'emas energ·ias ... 
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!\las ao passo que S. Ex- respeitâ\•a os direitos 
constituidos, ou pela fé dos contractos ou po1· 
outrQS motivos imperiosos qne nos dirá em occa
sião propria, mantendo o juro das apolices con
forme o estipul:tdo, foi f§..rir o mais fraco, foi 
assaltar o diniteiro dos ·orpnãos e os depositas da 
caix<~ economiea: alncou os desprotegidos, que 
não tinham quem por elles grit;1sse, reduzindo o 
juro de uns de (i a 5 "/u e de outros de 5 a 4: 0

/ 0 • 

(O Sr. ministro da. fazenda dá wn aparte.) 
Parece-me, Sr. presidente, que o nobre ministro 

praticou este acto tão illeg:ll e vergonhoso ..• 
O Sn. MINISTno DA FAZE::-iDA :-Não. 
O Su. Josf: MAIUANNO :-... na ausencia de Sua 

·- :Mag;;stade e do presidente do cansei h o, quando o 
Imperador visitava as fazl'ndas de Campos, e o 
nobre presidente do conselho o acomp:mbaV;1. 
Foi nessa occasião qne o nobre ministrocommetteu 
tão grande attentado, sem consul~a nem scicncia 
siquér de seus collegas. Provoco o noure mi
nistro a esclarecer este ponto. 

O SR, "Mr~rs-ruo DA FAZEXDA.:-E' negocio da 
administração interna do thesouro. 

O Sa. JosÉ :M:.-\.RI.-\Nr\0:- Hei de provar-Ih~ o con-
· trario, quando o nobre ministro me explicar a 

razão por que recuou diante dos capitalistas, que 
afintll de contas são poderosos, e usou de tanta 
iniquidade com o pobre orphão que é obrigado a 
recolher seu dinheir·o ao thesouro .... 

O SR. GALDINO DAS NEYEs:-0 orphão não falia. 
O ·SR. JosÉ MARIAXNo:- .... e a reduzir a npolices 

sua fortuna , ao pas:>o que o cnpitalista pôde 
empregar a sua-em crualquer industría lucrativa, 

Eu sei, Sr. presidente, que esta discassão devia 
ter Jogar na resposta á falla do throno, m:.ls já 
disse que o nobre ministro precipitou os acouleci
mentos, e, se admiro nelle um talento robUsto e 
uma energia varonil, sm·prende-me que S. Ex. não 
saiba conter os ímpetos de sua natureza indomita, 
e esteja por e:;te e outros actos, que considero 
desacertos, arriscando a situação que resvala, aba
lando o credito do Brazil no estrangeiro, e amea
çando a fortuna pa1·ticular. que é a seguranca da 
ordem e da tranquillidade publica. · • 

O SR. GALDINO nAs NEVEs:- Não é elle sú; todos 
os outros são solidarios. 

O SR. JosÉ .1\IARIA::\NO :-Porque, Sr. presidente, 
desde que o capitalista percel.Je que sua fortuna 
está á wercê de uma simples pennada do ministro, 
e o capital não tem segurança, trata. de fazel-o elni
grar, ~udo-. fica abalado; desappa!'ec~ a confiança, 
o cambio baixa por causa da abundancia dos 
capitaes que emigram, e no borísonte só sedes
cobrem nuvens que prenunciam tempestades ... Com 
essas contradicções e desacertos que tenho apontado, 
o nobre ministro está creando m~lles para o paiz e 
diffi.culdades para a situação que elle deve r-ollocar 
açirna de suas pat:xões, está a.balando .o ~osso cre-

blico e. pelafa.lla de confiança que inspira o ministro 
da fazenda. . · 

Apontarei mais uma prova do que digo! 
Tendo dito a falia do throno que a reforma 

constitucional era precisa para se decretar a eleição 
directa, e oppondo-se a isto alguns senadores por 
pensarem que uma constituinte é uma ·convenção 
nacion:ll, que irá aléin da reforma eleitoral,e procu
rnrá/rcalizar outras reformas, o nobre ministro da 
fazenda não descobriu outro meio deconvencer o se
nado e de affrontar um senador que o havia censu
rado na outra casa do parlamento, senão o de :1mea~ 
çal-os com a idéa da temporariedade, idéa que aliás 
:tceito, e da aposentadoria de senadores, sómente 
p::tra amedrontnl-os como já tinha procurado ame
drontnr esta camara CO!L uma dissolução e com a 
entrega. do poder aos adversarios, como se estes 
fossem os meios mais efficazes para conquistar a 
sua adhesão ! . 
· Sr. presidente, abusei por muito tempo da bene· 

volcncia da casa e devo concluir. Espero que 
o nobre ministro desfaça todas as duvidas que 
actúam em meu espírito a ponto de obrig-ar-me à 
pedir-lhe explicações, que estimarei sejam sa
tisfactorias, que me convençam de que o '10bre 

· ministro tem procedido com a coherencia, ·:om a 
cirumspecção e criterio dignos de um hOiJ.em de 
Estado. 

Si porém, não levnr esta convicção ao animo do . 
paiz, espero que S. Ex.. que tantas provas de pa
triotismo tem dado, não hesitará ante a mais diflicil 
e tambem a mnis honrosn, retirandq-se do governo 
para o qual se mostr·a impossível, e vindo sentar
se. conforme o exemplo do noi.Jre ex-ministro da 
márinha, no hanco dos que sustentam o governo, 
e dos que sncrificarn sua individualidade em pro· 
veito da causa publica. 

0 Sn. MINISTRO DA FAZENDA :-No dia em que à 
camara se pronuncrar, o farei com o maior prazer; 
antes disto sustento este logar por dever. · 

O Sr. Silveira 1\lartins (ntinist1·o da fa
z~a) :-Estava prompto a responder immedia
.. -amente ao nobre deputad.o no que articulou 
sobre a gerencia dos .negocias da fazenda, tanto no 
que se refet·e ás apolices, como ao que se refere ás 
loterias. Não quero porém impedir a votação 
do parecer sobre a eleição de S. Paulo, reconhe
cendo os representantes daquella província que ha 
muito tempo esperam este reconhecimento. 

1\1:1s peço a V. Ex. que consulte a casa si con
cede urgencia para tratar-se na segunda-feira, em 
primeiro logar, do requerimento do nobre deputado 
(Apoiados). 

O Sn. PRESIDE;.'\""TE:-Previno ao. nobre ministro 
que o nobre deputado ainda não enviou á mesa o 
seu requerimento. - . 

O SR. JosÉ MA~IANNO:-Vou escrevel-o. 

O Sr. Segismundo (pela ol'dem) :-Foi hoje 
lido no expediente um otlicio do Sr. ministro do 
1mpeno, reme en o m orma~ es re e en es a e
gocios de Pernambuco. Rogo a V. Ex. que faça pu
blicar _no Diario Oflicial ~ssas inforll}ações, e s1 V. 

• <> 
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publicadas. Não me _julgo, portanto, autorizado a 
mandar fazer a publicação que o nobre deputado 
requer. 

No mesmo artigo,§ 2. a, consag·ra o regimento da 
camara a seguinte doutrma : , · 

. O S!f. SEGIS.UUNDO :-Peço a V. Ex. guie este 
negociO como entender. 

O ·sn. PnESIDEl'."'TE : -0 nobre deputado poderá 
reque:er a publicação das informações na hora 
propr1a. 

O SR. SEGIS~fUNDo:- Parecia-me haver opportu
nidade, porque ha um interynllo agora. 

O. Sn. ~RESIDENTE : - A mesa espera que o Sr. 
Jose Mar1anno escreva o seu requerimento. 

É lido,_ apoiado e posto em discussão o seguinte 

-Rliquerirnento. 

• Qu~ndo a maioria de qualquer das ~ommissões 
conclu_1r o seu parecer annullando a ele1ção de um 
ou ma1s deputados por qualquer districto, ficará o 
mesmo parecer adiado para ser votado depois da 
a~ertura da n::.sembléa geral na parto relativa ao 
dtplo!fia ou diplomas, cuja validade não fôr reco
nhecida, precedendo, nestecaso, discussão igual á 
de qualquer parecer de commis:;ão. • · 

Emquanto nlio estudei o regimento da cama;·a, 
p~nsavn que existia umn tal ou qual discordancia 
entre ? sua lettra e o seu espírito. Entendia, como 
bom hberal que sou, que o legislador do rerrimento 
não .podia de fl)rma alguma ter procurado restrin
gir a discussão neste r ec:nto. 

Requeiro que o nobre ministro da fazenda ex
plique ás camaras a lei em que se fundou para aug
mentar a porcentagem do thesoureiro das loterias 
da côrte e as razões que o aconselharam a emittir 
r...o.ooo:ooo~ de apolices, ministrando cópia do con
trato dessa opera<;ão .-S. R.- José Marianno. · 

A discussão fica adiada pela hora. 

Acho·me convencido, Sr, presidente, de que o 
pensamento do regimento esta de perfeito accôrdo 
com sua leltra, que este rcgimen'o na parte rela-

. tiv~ á verifica_ção de poderes, é sem duvida :1lguma 
mutto pouco liberal, que aquelles que o votaram e 
a camnra que o approvou, tiv.·rnm por fim impe
dir que em qualquer circumstancia, a não ser _a 
unica da annulla.ção tle utn diploma, houvesse 
qualclllcr discussão neste recinto. . 

2."- PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ELEIÇÃO DE S. l'AULO. 

Entra em discussão o parecer da 2. ~ commissão 
de inquerHo sobre a eleição de S. Paulo, com 1\S 
emendas já publicadas. 

· E tanto era este o pensamento do legislador re
gimental, que elle estabeleceu na commissão de 
inquerito, logar onde a mais larga discussão se 
poderia travar, onde todos os documentos _pudes~em 
ser exhibidos, onde todos os direito·s liqUidados. 

Ora, si é este o espírito do regimento, si é ver
dade que no periodo segundo deste artigo .que 
acabo de citnr está francamente determinado que 

o Sr. zama (pela ordem) : _ Si estivesse na os pareceres com votos em separado e com as 
casa quando se approvou a acta, aproveitaria 3 emendus sejam dados 2!j, horas depois de publica
occasião para submcttee á consideração de v. Ex. dos para ordem do dia, anm de sel·cm votados sem 
algumas reflexões relativas ao modo por que julgo deb.at~, fi!. C llarece que V. E~. não podia da.r para 
devemos proceder em rfllação a esta materia . a dts~_ussao o parecer, mas sim para uma simples 

_Hontem tive a honra de indagar de V. Ex. si 1 VOtfçao. .• rr· 
-havia sido, propositalmente ou por a·caso, dada para 'Janto ma_!:s qunnto o art. :1.72 ~o re.,Jme?-to da 
ordem do dia 3 discussão do parecer de s. Paulo, casa determm~ que nenbum art1go do r~gn_!len}o 
e v. Ex. com a lealdade com que sempre costuma possa ser modificado sem pr:eceder uma 1ndtcaçao 
proceder, disse-me que havia escripto disr.ussão e apresentada po~ q_ualquer. ~r·. deputado com pa-
não votacão. recer da co~missao de pollcln mterna. 

Consultando, depois dessa informaçiio de V. Ex. , UM Sn. DEPUTADO :-0 parecer não reune maioria 
o re~il)lento .com mai!) algum cuidado, conclui, de votos. · -
permttta v .. Ex. que o diga, que a camara dos Srs. OUTRO SR. DEPUT.\no:-Então não ha parecer. 
deputados não pôde, por força deste mesmo regi-
mento, discutir a eleição ele S. Paulo, mas sim- (Ha outl"os apattes.) 
plesmente votal-a. 

Sabendo que V. Ex. é da nobre escola de que 
hontem nos fallou o Sr. ministro da fazenda, sem
pre prompto a emendar_ um erro, corrigir uma 
falta, reparar uma injustiça, acredito queJ ex
pondo a V. Ex. os motivos da minha convicção 
sobre este ·assumplo, V. Ex. os tomará na consi
deração devida, e como executor fiel do regimento 
e or~ão da lei que nos rege n esta casa, não he
sitara um só momento em não permittir a discussão, 
mas sómente a votação do parecer de que se trata. 

------------------T~re&.s~ar~t~ig~e*sHe~xf.Me · • · 
para demonstrar minha proposição. 

O Lo, em que· me firmo, éo.art. 

O Sn: Z.UIA:-E, Sr. presidente, nem pt:de V. Ex. 
nem outro qualquer membro desta casa recorrer ás · 
disposições do art, :1.97 que se exprime da fórma 
seguinte (lê): · 

" O parecer, sobre cuja materia algum deputado 
pedir a pnlavra, se considerará por esse facto 
adiado para ser discutido quando se der para ordem 
do dia. O mesmo- se praticará co:n o parecer que 
trouxer voto separado, assignatura com restric~ões 
ou declaração de vencido . » . 
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da commissão nretendc annull:.u· o diploma de um 
dos de•mtados: Fl1r<.1 desta hypotbcse, o' que aliús 
r uma -gt·:mrle injusli;_:a, quaesquer que s.;jam os 
,-oto::- em scrwrado, quaesqner qne scJ .. m as 
emendas, quacsqucr que sejmn as altera~ões_1n:o-
postas por i'S a r:>.J.U3~'l n p:1re N' u :s , 
estes votos t'F· .a.t~'í.!arado, estes vrotçstos, estas 
êmendns uill'··,...~-"'~m hw :1qui diseussii(l;· porque o 
un ico Iogat.;"~.;termi n~ulo pelo regimento para serem 
discutidos é a commissão d0 iuqueJ·ito. Se ns 
)mrtes de:;istirP-m diante ela eo~nmi,.:s'io do · s.·u 
direito de discutir•·m, esge direito li1':1 pn·jndieado 
t' ;> p< ~ I<·. • . 

É esta a minha opini:io. 
Dis~e o nobt'e deputarlo qne ~e se:11 a na extremi

dnde daquei11' ~~-~"·~c- • Não ha pàrecer, porque a 
corumiss::o :.t.v '~ ~·m maioria. • Mas~ se JHio ha 
parecer, o que é que discuti:nos? Tantu est<i pro-
. . ·i.;: l · · r cu o nobre lrl'sidentc 

dn assemiJléa o deu para a ord:•in. do tlia; n ca
mara não póde resolver seni".o solJre um parecer 
d~ ~o~muiss:io e1.n semelhante a_ss~m pto. Por ma i:.: 

veria existir .... 
o.sn. CANDIDO DE 0LIYE!l1A:-:\Ias o Sr. presi

dente por si ntio póde decidir; COIIlJJCtc á camara. 
O Sn. RuY 13AnnozA :- O presidente da casa é 

competente para julgar da existcncia do parecer. 
O Sn. BEzERRA CAYALCA!\'TE:~ Esta ainda não é 

n constituinte.(Ch~zam-se outros rmtitosapartes.) 
O Sn. JlRESIDEN~E:-Atten~ão ! Pero aos npbrcs 

a palavra. 
O Sn ZA::\rA:- Pnrecer existe, meus senhores. c 

tanto existe que o Sr. presidente da camara, co.ni o 
erilerio que nós todos lhe reconhecemos (apoiados.) 
deu- o para a discnssão (Apoiados). 

~las iille""am os nobres de mtudos ue esse pa-
rcccr não esta ass1gna o pe a mmona a comnus
são.Para que aranr:m· semelhante proposição?Por
ventura não se acham cinco membros dt~ssacom
mis:;i:io assignados no parecer que éstá sobre a 
mesa?' E~ porque um desses membros assi::mon-se 
com restricções. . 

Mas póde o nol)re deputado informllr ;, casa em 
que consistem as rcstnr.rues . 

VozEs :-Xem V. E'\.. 
O Sn. Z.\:\L\. :-:\Ias devo I'CspotHlet· ao nobre tle

putado por l\Iinas ... 
O Sn. CAXDIDO DE OLtYEIIL\ :-Pois tndo i:>~o pre-

c.isti de discussão. :-· 
O Sn. H.UY BAtWOZA :-Xiio ap'liádo. A exü:tenc.ia 

do parecer está firmaua Jlelo facto de ter sido elle 
postu en~ discussão. 

O St~. Z.urA:-..• evorespon er ao no Jre eputa o 
por ~finas, que me honra som o seu aparte, que a 
logica ordena de concluir que u tleputado; que 
assignoujuntoaosquatro peJ·fazendoon.5 que de
ram o parecer, concordou com a conclusão prin
cipMI do mesmo parecer. (ApoiadGs, não apoiados e 
di mmtes a artes. 

O Sn. PnJ.SID~::-."TE :-Atten<::io ! Pera aos no!Jres 
deputa1los que deixem o ormlor continuar. 

O Sn. ZAlL\:- TarniJem pe~o a meswa co usa. 
O SR. Pn.F.StDE~"'TE :-Os dinlog•1s dessa maneira 

não resolvem cousa alguma. 

O Sn _ ZA:MA :-E tanto a interpretação n~o pódc 
ser diversa dnquella que ncalJo de dar, que se não 
fosse ess1' o pens:llnento do nobre deputado que 
as~ignou com restricções,_ era-lhe licito assignar o 
voto _em separado, que então constituiria }Jareccr 

Além disto, Sr. pre»illeate. fúra fazer uma in
j uria :w nosso eollega, o iJl ustre Sr. Bariio da 
Estancia. se acreditasscmos que presta:;se a sua 
assign:1tÍ1ra. a um papel, contr•' cuja pr·incipal 
conclu:'ão cstives:;c disposto a votar e n mani
fesüu·-se (apoiados); seria filzer uma injuria ::í sua 
m e 1gene1a e ao seu ca • c.er. 
sejam às restricções, que vossa ter o voto do Sr. 
Bariio da Estancin. não podem chegar até o ponto 
de ;mnull<lr o diploma uo Dr. Jo~o Mendes de Al· 
me ida: (Apoiados ; ntio apoiados; cruzam-se apartes 
qur: intarompr:m o orador.) · 
. Deixem-me falbr. Sl• nl"'u~m, Sr. presidP-nte, 
sente neste momento que em uma assem) ea I· 
beral n discussão não S''.ia inteirarnent~ larga, se 
al~ue:m t~m pezar ue IJUe nqni niiO COlll ])atam 

"' • " ~ • "' • • .l .. .. 

~on eu. 
O Sn. CANDIDO DE OLIYEJRA :-Acredito mnito. 
O Sn. ZAMA :- Entendo quo <1 liberdade de tri

lnma é um dogma de no~so partido ; mas tambem 
pertenço á verd<ltleira escolaliberal, áque!la que 
obedece á lei, qualquer que ella seja, por peior que 
seja, em qmmto" não estú revogada (Apoiados). 

Sustentei, diante de alguns collegas, a opinião 
de que a eleição de S. Paulo, por causa das em~ndas. 
apresenta as, evw er 1scussao. us e1 
opinião convencido de que o espirito do regimento 
era liberá!; mas, estudando-o conscienciosamente, 

-vim a-conhecer qne é restrictivo, de accôrt.lo com a 
sua let.ra. Por 'consequencia, neste momento, em 
nome desta camara, que decr~ta as leis e qúe deve 
ser a primeira a dar o exemplo do respeito a ellas ; 
ern nome o par wo 1 era , a que per n 
não comprehende a liberdade senão debaixo da. 
egide da lei, peço a V. Ex., Sr. presidente, que 

..2xecute leal e fielmente o regimento. (Apoiados; 
muito bem.) 

O Sn. CANomo DE ÜLin:mA: - Per:o a Jlalavra 

O Sn. PR.ESIDE~n; :-Darei depois a palavra nc• 
nobre deputndo. . . 

O nobre deputado nela J3allianão nwntla :'1 mesa 
qual1{llel' proposta oii requerimento 't 

O Sn. z.urA:-Pero :~penas que V. Ex. reconsidere 
o modo por que julgou de\'el' submetter á apre
ein~ão lia casa o parecer sob r ..l as elei~.:ões dr'l S. 
Pnulo. 

O Sn. PnESIDEXTE:-Explicarei á camara as razões 
o meu proce 1m.n o. 
No parecer 1la 2. 3 commi~são deinquerito encon

tra-se um parecer nssignado por quatro membros; 
e ontro, porque o p:1recer n-stas condições não vem 
n ser sinão a manifestarão por escripto do modo 
de pensar do di~,'·no membro da commi~são, assig-

n re;:; outros m mbros da commissãõ. 
Um quarto Sr. deputado assignou-se vencido, 

com restricções que alteram as conclusões. 
Pat·eceu-me que não se podia regularmente con

testar a existencia de ~ votos confirmando o di
j ploma, e 4, votos opinando pela sua nullidade. 
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O meu nobre ·amigo que ncaba de suscitar a 
questão de ordem, occupou -se. uo 9_ o membro da 
com missão que yiria resolver a questão_ 

Poderia contestar, mas a ausencia desse il!t1stre 
deputado, c a minha posição impedem-me ue m:mi
festa_r aqui declarações do que se passo a entre nós 
}lartiCularmente. 

O Sn_ MAncouNo 1\iounA:-E entre Hús tnmbenL 
O Sn. PRESIDENTE:-Mas a assignntura desse nobre 

deputado é p_ur,l e simplcsment(~ acomp:1nha1la da 
decl:~rarjo -êo1n rcstricções _ 

O Sn. ZAMA:-Enião d•·.via tt'r assignado o pn-
recer em sepnrado_ . 

O Sn_ PnESIIJENTE :-Disse o meu illustrt~ amigo, 
deputado pela Balua, que quern as:'ignn um parecer 
concorda com a sua princi}lal conclusão. 

O Sn_ MAncoMNO MounA. :-Em nenhum tribunal 
judidario, em nenhum parlamento do mundo se 
interpretariam assim os precedentes desta casa. 

VozEs :- Ou~am ! 
O SR.. PRESIDENTE :-Mas a lei do parlamento, 

_que muito regul<mnenté é inYocuda como au!ori
. da de, dispõe no art. :1.95 que o deputado que não 

concordar com o parecer, poderá assignar-se ven
cido, com voto em separado ou com restricçõcs_ 

A logica me leYava a concluir que esse deputado 
tinha intervindo na questão no sentido da nt).llidade, 
e ponderando que a discussão não podia prejudicar 
direitos, decidi-me por ella (.4.poiadas). Niiotenho 
a pretenção de ser infallivel, c, portanto, os nobres 
deputados resolvam a questão, ou deixando dis
cutir o parecer,· ou, entendendo que precisam 
rP.solvêl-a de uma maneira mais positiva, estabele
cendo .. por assim dizer um aresto, ou por outro 
qualquer meio. 

Entendo que tenho explicado qnaes as razões do 
meu procedimento, e ngradeço ao nobre deputndo a 
justiçn que fez ás minhas intenções. (Apoiadas; 
muita bem.) 

( Varia.s S1·s. deputados pedem a 21alaV1·a 11ellt a1·clem. 
Trocam-se apal'tes.) 

O Sn. PRESIDENTE (pam o S1·. Beze1·m Cavalr:antr!): 
-V. E~. quer requerer alguma cousa "! 

O Sn. BEZERilA CA YALCAXTE:-Quet"O f::zl'l' ollser
vat,:ões e requerer. 

O Sn. PnEslll&NTE:-Tcm a palavra. 

O Sr. Bezerra Cavaleante:-Y. Ex. não 
decidiu a questão, tanto que terminou dizendo que 
a cauwra decidisse como entendesse r<lzoavel. 
Peço porém, licença a V. Ex. para observM que a 
õccasião em que se poderia tomar uma t·esolução 
a respeito, c:rn justamente quando foi m;lJldn~ln_ á 
mesa a petição de um dos mteressndos na eletçao 
de S. Paulo, sobre a qual houve discussã<? pela 
ordem e V. Ex. resolveu, mandando publH:ar o 
parece~. ~i não era parecer não po<lia ser IJUuli-

·Vou mostrar~ V. Ex. pareceres sobre as elei\õcs 
do Pará e de S. Paulo, na sessão do anno passado, 
assinonados con1 muitas restricções e que nito ti-
vc.ram discussao 

Pará. 

com restricções. João Mendes. Del fino Cintra com 
restricções_ Cunha Leitão com l'estric~ões_ A. Fi
gueira, vencido quanto á el~içiio primnria de To
cantins e secundaria de Viseu. Dr. A. Teixeira da 
Bocha .• 

S. Paulo. 

, • Paro d;l c:unarn dos Srs. deputados, 22 de Janeiro 
de :1.877 .-Carlos da Luz. Domiugnes Si!Yn. ven
cido qunnto a S. Sebastião_ Tarquinio de Sonza, 
votei pela validade da eleirão de S. Sebastião. 
Leand1·o Bezt>rra, vencido qunnto a s_ Sellnstião. 
l\lcllo Hçgo c?m_ re;;tric~:ão. José Angelo, vencido 
quanto u udnussao dos ·supplentes hoje denomi
nndos immcdit•tos f'. restric<;ões. Gomes do Ama
ral com restrie<.;õe~. • 

( T1·occcrn-se apartes.) · 
Agora quanto ao voto do Sr. Barão da Estancia 

fo;;se qual fo:;se a tlecluração c1ue elle houvesse feito 
em particular, é t'ÓI'a de questão ter sido em favor 
da conclusão final do parecer, porque tendo elle 
visto antes de sua assignntura a de tres membros 
du commissão declarando-se vencidos, com voto em 
separado, e immediatamentc outrn nssignutura de
clnrando restricções que alteram as conclusões do 
parecer, si o seu ·pensamento fosse tambem esse 
teria feito a n~esma ~cclaração (Apoiada~). Ora; 
desde que a m.o fez e porque essas restrw;ões se 
refer:em a pontos accidentacs que não têm influencia 
sobre as conclusões do parecer, visto que não se 
póde suppôr um membro desta casa automato ou 
beoeio que não saiba expressar o se11 pensamento. 

(Trocam-se apartes.) 
O art. !95 do regimento á que V. Ex. se referiu 

não tem applicaçãn ao caso. . 
Trata-se ahi em termos gencricos de regular o 

modo por qu!} se devem expressar os membros de 
uma com missão qualquer que não concordam com 
um parecer. 

Ha dous modos de expressar o dcsaccôrdo, ou 
assignar vencido com voto em separado, ou assig
nar com restricçõcs; mas isto não prejudica a hy
pothese uctu~l d~ yerificaçã? de poderes, que se 
regula por dtspostçoes espectaes, e em que a assi- . 
gnatura com restricções depois da conclusão que 
man<lu reconhecer deputados taes, ou taes, é claro 
que não llOcleria contrariar esse reconhecimento 
sinão por declaração expressa. (Apoiados e trocam: 
se mv-ilos apa1·tes.) 

Deixo de fnzer algumas observações de cérta 
ot·dem, em res;:lcito á solu~ão que V. Ex. deu á 
questão (Apa1·tes). Beliro-me á 2. nsolução, porque a 
primeirn estava dada_, desde que V. Ex. não sub
mettcu á discussãJ a petição do Sr. conselheiro 
José Bonifacio, e mandou publicar o parecer. 
Refiro-me, pois, como disse, á 2.• solução de hoje. 
E repito,. que simplesmente em respeito a essa so
lução de V. Ex., deixo de fazer ~tlgum{\s observações 
em certo sentido. 

. ... . ' 
que façn as observações que entender, com a maior 
franqueza. 

fazel-as; mas não posso deixar de lembrar que 
quat1do todos os dias se nos atira á face a unanimi
dade da camara, como se fosse culpa nc;>~sa! (aparte) 
como 1 a a e na 
provinda do Rio Grande do Sul. .• (apartes), o que 
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lação do regimento, ou por outra que se faça, para sentido inverso assignado por outrcs quatro, exis-
o cafll. regimento novo ! (Apat·tes.) tindo ainda um quinto que assi~nou com restric· 

.\dmiracomo se quer crear regimento novo para {'Ões. V. Ex., em vista di> art. :1.95 do regimento, 
esta questão, pois que a letra expressa do regi- não podia ... 
mento por que nos dirigimos não é suscepti"Ç"el de Ul\f SR. DEPUTADO :-0 que rege 0 câso é 0 art. s. o 
terg~iversação ! E tanto'm~is procedente é a ollse!- e seus ara(J'ra hos. 

mas o requerimento é expresso, e não se trata, pois, el e~ rip a· 
de interpretação. . . o SR. Im~ACIO MARTINS :-0 que mais me admira, 

UM SR. DEPUTADo:-Tanto é, ue v. Ex. está in. senhores, é qu~ os nobres deputados, _que sus~e!ltam 
terpretan o. 

O SR. BEzERRA CAVALCANTE: -Não estou inter- a um dezar. 
pretnndo, estou fundamentando com os precedeu- O SR. Z.urA:-Fique sabendo que não é mais ze-
tes a disposição expressa e clara do regimento. Os loso da reputação do presidente do que eu. 
que cursaram as nulas de direito devem saber a o Sn. IGNAcro :M.\nrrxs :-Decidiu bem. 
significação e valor das palavras; e o nobre depu-
tado sabe que QS precedentes são casos julgados O Sn. ZA!\L-\. :-A.. verdadeira doutrina é a do 
que em- direito têm a força de fazer do branco Sr. ministro da fazenda; é sempre bonito corrigir 
preto e do preto branco. um erro. 

A pretexto, pois, de interpretação, i~admissive! 0. ~R. IGNA.CIO MARTIN~ :-V. Ex., ~r. pre~ide:q_te, 

alteràr a regra prescript~ pelo regimento pela razão 
de se achar envolvido nesta eleição um ministro 

·de estado; o que é mais para estranhar do que 
para induzir a camara a abrir um precedente.con
trario ao que se acha disposto e firmado por todas 
as suas decisões anteriores 

onc uo, pois, pe m o a . x. que recons1 ere 
a decisão, ou~ si lhe aprouver submetta a questão 
á resolução da camara? / 

O SR. PRESIDENTE :-Peço a :.lttenção da camara. 
. UMA voz :-.Não ll:t que votar, V. Ex. já resol
veu. 

á força; disse apenas a sun opinião. 
O SR. PRESIDENTE :- Como o nobre deputado 

requer, ~ubmetterei a quest.ão á votaç~o da camara. 
Os senhores que entendem ... 

(AgUCifàa ; m"itos Srs. deputados pedem a palavra 
pela ordem.) . 

O SR. BuARQUE DE :MACEDO :-Não ha questão de 
ordem. O que V. Ex. tem a fazer é consultar a casa. 

O R. ZAMA :- i o residen e e olv r or si 
a responsauilidade é delle ; si a camara resolver, 
.a responsabilidade é nossa. 
· (Ha muitos apartes que não se pode'm ouvir no meio 
do 3USSU7'1'0.) 

O Sn. PRESIDEN"rE :-Desta maneira não se póde 
deliberar. Peço a attenção da camara. Os senli?res 

O Sn: lGN.A.CIO :MARTINS :-Peço a palavra pela vo
tação, visto que V. Ex. não me quiz dar a palavra 
quando a pedi pela.ordem. 

0 SR. PRESIDEl'I'"TE :-Tem a palavra. 

Si os nobres deputados entendem que o p:esidente 
da casa n:ío soube interpretar o regimento, niio 
soube cumprir seu dever, pergunto aos nobres 
deputados e á V. Ex.-si a casa decidir que V. Ex. 
hontem procedeu mal, interpretou mal o regimen
to, p~derá ~Y.. E~-- ficar mais um moJ?ento nessa 

. . . 
Respondam-me V. Ex. e os nobres deputados. 

(Continuam os apartes. O Sr. p1·esidente toca a cam
painha. A voz do' orador é dominada.) 

Si a carnara decidir o contrario, uma vez que 
V. Ex. a consulta, nem. um momento poderá ficar 
nes~a cadeira ... (Continúa a agitapão. O Sr. Vis-

o Sr. Sergt:o de Cast1·o reclama a p1·iorülade, ce
dendo-a depois ao deputado que já está na tribuna.) 

O Sr. 'Visconde de Prados (reclamação das · 
dive1·sasbancadas pam que ltaja silencio):-No témpo 
que tive ~ honra de presidir os trabalhos desta 
casa, sempre entendi que o ·regimento me impunha 
o dever de decidir ex-cathedra as questões regi
mentaes (Apoiados). O regin~ento só estabelecf. duas 

pãra a carnara . 
Fóra dellas, ~or amor da orJem que .deve reinar· 

em nossos trabalhos, o presidente interpreta o re
gimento. 

O presidente é interprete do regimento em quanto 
a camara, pelos meios eompet~ntes, ou a re ueri- · 

do regimento. 
UM s:R. ·DEPUTADO :-E quando exhorbita "! 
o·sn. VISCONDE nEPRA.Dos:-Neste caso a camara 

não o torna a eleger. (Apoiados; ,apartes.) Em-
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quanto merece a confianç:~ da camara é orgão della 
e decide as questões regimentaes. 

O SR. MARCOLINo MoURA :-Nunca appella para. 
a camara 'f ( C1·uzam-se outros apartes.) 

O SR- VrscoNDE DE PnADos.-Deixem-me fallar, é 
a primeira vez que occupo a tribuna. Uma das hy
p'ltheses é quando muitõs deputados pfldem a pa
lavra promiscuamente, e um delles ·reclama; o pre
sidente então subm~tte o caso á .apreciação da casa. 

O presidente decide todas as questões, na confor
midade do que tenho dito, e· só em occasião oppor
tuna, mediante requerimento ou indicação de qual
quer_ deputado, é que se pl:de dar qualqueralleraçao, 
ouvindo-se previamente a co~1missão respectiva. 

O Sn. ZAl.IA :_:_Não trouxe luz ao debate. 
O Sn. FRANÇA CARVALHO :-Trouxe por sua voz 

autorizada. 
O Sn. VIscoNDE DE PRADos: -Sempre procedi 

assim quando fui presidente d:r camara. _ 
O SR. JERONYMO. SoDRÉ :-Si não incommodo a 

V. Ex., pedirei sua autorizada opinião sobre o caso 
vertente. 

0 Sn. VISCONDE DE PRADOS :-Não dou opinião; en
tendo que devo fallar quando qu.izer, e não fallar, 
si não quizer. 

O Sn. JEROl\~~ro SoDRÉ:- Desejava ouvir a opi
nião do nobre deputado, e hypotlleco o meu. voto 
a S. Ex. 

O SR. VISCONDE bE PnADOS :-Não aceiw este pe
dido. Trato apenas do regimento e do que é 
praxe parlament~r, e do que julgo muito razoavel. 

OSn. P.aESIDEl'iTE :-Os senhores que e11teudem ... 
O SR. VISCONDE DE PR.\.Dos :- V. Ex. não deve 

consultar, mantenha-se no seu posto. 
O Sn. MARCOLINO .M:ounA :-Deve consultar, e é 

muito nobre. 
O SR. FRANCisco SoDr::E :-Porque não póde? E' 

faculdade delle. ( Cn.tzmn-se mu,itos outros apartes 
e o Sr. p1·esidente toca a_ campainha.) 

O Sr. Sergio de C"'-stro :-Sr. presidente, 
não pretendia empenhar-me nesle d~bate ; em pri
m.eiro lqgar porque de alguma sorte me julgo 
suspeito ... 

0 SR. PRESIDENTE :-Trata-se de Votar ... 

OSn. SERG-IO DE CASTRO:-... visto como trata-se 
de uma opinião por mim sustentada, no seio da 
commissão, e em segundo porque desejo que não 
seja por mais tempo demorada a votação das 
eleições de S. Paulo. 

Entretanto, já que bem. a meu pezar venho á 
tribuna, devo annuncial' com fmnqueza o meu 
juizo. O regimento ê claríssimo e é principio 
inconcusso de hermeneutica jurídica que a lei 
clara não se interpreta (Apoiados). 

O Sn. HYGINO SILVA: 
(Não apoiados.) 

O Sn. SERGIO DE CAST.::o:-0 § 8. 0 do art. 2. o do 
re imento dis õe ue sómente na h' othe'e d 
concluir a commissão de inquerito·seu parecer pela 
annullação do diploma de um deputado, póde 
ser ~sse parecer discutido no recinto da camara 

O SR. CAl\"DIDO DE OLIVEIRA :-Ha dous pareceres. 

O SR. SERGIO DE CAsTRo:- O illustre orador que 
precedeu o honrado Sr. Visconde de Prados na tri
buna, disse que haviam dous pareceres, um assig
nado por tt·es membros, outro por quat-ro. Não é 
exacto; o nobre deputado equivocou-se. A mesa foi 
enviado um parecer assignado pot· cinco membros, 
todos inteiramente accordes na principal conclusão 
ddle, havendo apenas uma assignatura com res
tricções (Apartes). 

Os tres votos em separado não podem formar 
um parecer. Formularei um dilenuna, do qual 
qualquer dos dous lados nos serve. Ou ha p11recer 
sobre a mesa, ou não ha. 

Si ha parecer, elle deve ser votado sem discus
são. Si não ha, V. Ex. deve devolYer á ~.n com
missão de iriquerito todos os papeis e documentos 
concernentes ás eleit;:ões d!C>. 8. Paulo, para que 
ella reconsidere a resolução que tomou. (.IJ{ultos 
apoiados.) 

Este raciocínio, Sr _ presidente, é sério, e eu não
cornprehendo que os nobres deputados, que se em
penharem no debate, possam contestai-o, E, pois, 
peço a V. Ex. que aprecie, comoeutender, este meu 
juizo, submettendo á deliberação da camara o nl
vitre seguido por V. Ex. sobre a ma teria em dis
cussão. 

O SR. CANDIDv DE OLIVEIRA: :-Peço a palavra 
pela ordem.· 

VozEs: -Votos, votos. 
O Sn. PnESIDE:\TE: -E' materia de expediente, 

que deve decidir-se, qs se~hores q_ue entendem que 
o pareeerdeve ser ·dlscuttdo qonram levantar-se. · 

A camara resolve_ discutir o parecer. 

Fica a discussão a-diàda pela hora: 
o SR. PnESIDENTE dá para ordem do dia :13 : 

L a PAR'l;E (ATE :1 HORA.). 

Discussão do requerimento do Sr. José Marianno. 
Dita do projecto n. iO deste anno, declaraD.do, 

que :1 pensão ~oncedida .á Ço11dessa ~e Porto Alegre-
e suas Jllhas, e sem prejmzo do meto soldo. · 

:3. a discussão do de n. 4: concedendo licença ao 
juiz de direiLo Barão de S. Domingos. 

2. a I' AnTE (DE :1. HORA E:\1 DIANTE). 

Discussão da eleição de S. Paulo. 

Levaatou-se a sessão ás 3 3/4: horas da tarde. 

d'\:J.I:APtf-\:f'I:I'\:P 

sessão em.13 ·de Janeiro de I8,.9. 

PitESIDENCIA DO SR. FREDEniCO DE ALliEIDA (1.0 ViCe· 
· · presidente). · . 

SU:\il\l:ARIO.- EXP&DIENTil.- Reclamação do Sr. Felicio d<!s 
Sa.ntos.-Requcrimento do Sr. Bua.rque de_l\1acedo.- Ind1· 

Alvim Horta de Araujo, Antomo de Srquetra, Al-'· 
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v de Arnujo, Souza Cat'\'alho, Leão Velloso, Li
berato Barroso, João Brigido, Seraphico, Bnptista 
Pereira, Fran~:a Can·allw, Souto, Riheiro tle ~lene
zes, Dezena de ~Ienezes, Lafayette, Barro;; Puueu
t~el, Souza Andrade,- Ruy Barlwsn, Galdino, Carlos 
Affonso, Silveir.l ~Iartins, Camargo, Almeida Cou
to, Corrêa Rabello, Monte, Moreira Brandão, Bul
cão,~lello Franco, Felicio dos Santos,José l\'Iarianno, 
Espindola, Affonso Celso, 1\Iarianno da Silv:~, Prisco 
Paraiso, Hygino Silva, Ma!heiros, Pratlo Pimentel, 

·Luiz Filippe, Ignacio Martins, Josí.\ Carta no, FniJio 
Reis c Bual'que de Macedo. 

Compareceram depois d;t clwmada osSrs.Pompeu, 
Zama, Joaquim Breves, Ar:1giío e Mello, l\IPllo e 
Alvim, :Mnnoel C~trlos, LoUl·enç~o de Allmquerque, 
Ser<Tio de Castro, Freitas. José Bassnn, ~inval, 
Flores, Fidelis Botelho, Ai:.unl.mja Meirelles. Ilue
fonso de Araujo, Candirlo de Oliveira, .Manoel 
Eustaqnio', Soares Br:mtli"to, Seg;ismnndo, Tavares 
Belfort e Br•llrão. 

Compareceram depois de abertn a se=-"tio os 
Srs. Viriato de Medeiros, Theodoreto Sou:o, Sonza 
Lima. Rodrig-ues .Junior, Paula Pessoa, Costn Ri
beieo~ Meira. Vnsconct>llos. Franco de Sit. Francisco 
Sodre. Fernando O~orio; Andrade Pinto, Macedo, 
Theophilo Ottoni, Theodomiro, Epaminondas de 
Mello. Silveira de Souza_ Fl'eitas Coutinho, Esperi
dião. Florencio de Abreí.1. Franklin Dori<'l, Bezerra 
Cavalcante, l\fanoel Pedt;o, Magalhães, Jeronymo 
Sodré, Frederico Rego, Tavares de Mello, Pedro 
Lu:z_, Barão de Villa Bella, Visconde de P1·ados, 
Lima Duarte e Moura. 

Frutarun com participat,;ão os Srs. Barão da Es
tancia, Dantns e Joaquim Serra, e sem ella os Srs. 
Aurelianol\Iagalhães, Couto :Magalhães, Dinnn, Mar·_ 
tinbo Campos e Bulhões. 

EXPEDIENTE 

Officio do Dr. Manoel José Gomes Rabello Horta, 
presidente da provincia de Minas Geraes, partici
pando ter prestado juramento e tomado posse da 
presidencia da dita IJrovincia, no dia 5 de Janeir<' 
de f8i9.-Inteirada. · 

E' lida e mandada a imprimir a seguinte 

ll.eclamação. 
No discurso do Sr. ministro da fazenda, pt~lJ!icado 

no Diario Official de hoje, Jc->·e um aparte meu ttue 
foi ~amado mal pelo tachyg-raph~. _En não disse • Si 
é possh·el nceitar essas propos1çoes umn por uma 
não se poderá g-overnar • .. como está -escrip~··, nem 
o aparte foi dirigido ao Sr. deputado .Tos:! Marian no. 

Parecendo-me' que o Sr. ministro ua f:~zeoda 
exigi::t_ ua c:Im:tra um [1poio s~m reservas e nbsoluto 
a todag idéas e actos do governo, protestei cou1 cst;lS 
palavras que foram ouvidas por quasi todos os ue
putados pre:;entes: 

« Si forem :~ceitas á letra estns }Jroposil_.'Ões não 
ha a ui um sô.<Tovernist:l. • __ 

Já se vê que o sentido é inteit·amente outro.
Sala das sessões, 1:1 de .Janeiro de i8í9.-Felicio 

dos Santos. 
E' lido e apoiado o seguinte 

Reque1·imento. 

equeiro que se pet::a ao governo as seguintes 
informações : 

:I.• Os documentos que possam existir sobre o 
numero, estado, situariio e :tvaliação dos bens das 
ordens religiosas do Imperio ; e bem assim quaes
qner informações que o mesmo governo possua 
?-C_erc:l dos _encargos a que l'S:'as ordens estão su
Jeitas ex-vt tlos legados e tloa~ões feitas dt:>sses 
bens. 

:2.• Qual o numero dos relig-iosos de C<'lda uma 
das OI"•It:'ns cujos bens possam pela abolkão dos 
conventos, set· devo! v idos ao Estado. • 

3. • Si a congrua dos egressos, caso se realize a 
suppressão d<IS ordens no Impet·io, deve se1· uni
!orme ou variavel na r:1ziio dos bens de cada uma 
tlns mesmas ordens; e nesta hvpothes(', qual a es· 
cnla de grallação que, no parecer do governo, deve 
ser adopt:1ua. 

Camara dos dctmtados, :t:J de .Janeiro de 1.8i9.
Btwtque·de Macedo. 

E' lida, :lJlOinda c rcmettida á commissão da jus
tiça criminal a seguinte 

Indicação. 
lHdico qu·e a eommissilo de justiça criminal pro

ponha ú camara um projecto tle resolução, que lhe 
authenLicam.ente,em materia de habeas corpus, a ver
d:Hlcira inte!lig-encia da lei n. 2033 de 20 de Setem
hro úc i87i, itrt. 18; prescrev~ndo assim, clara c 
terminantemente, e conforme á mesma cornmissão 
parl\cer equitativo, de boa doutrina e indispensayel 
aos interesses da fazenda, si os juizes e tribunaes 
podem ou não tomar conhecimento das prisões 
administratiyas ordenadas pelo thesouro nacional, 
na. fórmn. do decreto n. 657 de 6 de Dezembro de 
:184:9. 

Camara dos deputados, 13 de Janeiro de :l8i9.
Bual'que de lllacedo. 

O Sn. M:oxTE (para umaea:plicacão) :-sr·. presi
dente, o Sr. ministro da fazenda·, transportado- ao 
setimo céo no carro de Apollo da falmla, entendeu 
que por usar da palnvra na occasião :em que os 
applansos das galerias, em grande parte, conforme 
a imprensa tem denunciado, promovidos pela po· 

....licia secreta._. · 
(C1·uzam-se muitos a.pm·tes. Reclamarües. Rnm.or 

nas galerias. Sussurro. O Sr. presidente 1·eclama 
por nwis de u1na. vez attenção e ordem.) 

O Sn. Mo~TE (depois de restabelecido o silencio):
Não dei a noticia como minha, mns como a. im
}Wensa a tem denunciatlo, mesmo porqur., Sr. 
presitlentc, a i Ilustre cama,·:,, a que tenho a.h?nra 
de pertencer, cobre de <'~pplnusos o nobre mmtstro 
da fazt:nda, e não precisava elle desse luxo de 
mnnifest:.H.:ões externas. 

O S11. ZAl\L-\.:-Ninguem póde abafar as ma
nifestavões populares. 

(Ha muitos outros apa1·tes.} 
(O St.presidente 1·eclama attenção e pede ao m·ado1· 

que se 1·estrinja ao {i1n para que tomou a pala.vra.) 
O Su. MoNTE :-Sim s•mhor, o Sr. ministro da fa· 

zen a, a u uH o ao o Jscuro ora or que em a 
honra de uirigir a palavra <i camara, disse no 
ul~iu1o di~curso proferido nesta casa, e só hoje pu-

• Sinto muitÕ haver, não sei por que motivo, 
incorrido no desagrado do nobre depu~do, qu~, 
não ba muito tem o hon a v -s com a mmha ami· 
zade, p~ra não empregar outra expressão mais 
verlladetra. » 
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Sr. presidente, cu poderia honrar-me com a 
amizade do Sr. ministro· da fazenda, e no em tanto 
estar no meu legitimo direito, como representante 

- da nação, de accusar os seus actos que são dignos 
· de censura (apoiados), porque S. Ex tem trahido 

aqui as d~utrinas do partido liberal que professava 
na oppos1ção. ( .1l!uitos não apoiados. Sussurro.) 

O SR. GALDINO DAS NEvEs: -Deixem-nos ao 
menos a liberdade d~ tribun11, ou então retira
mo-nos. 

(O Sr. presidente 1·eclama attencão e lemb1·a ao 
Ol·ado1· que 'f!ediu a palavra para uina explicação.) 

O Sn. 1\IO:!'-."TE :-Mas, Sr. presidente, o nobre 
ministro· da fazenda não podia por fórrna alguma, 
nem ha nenhum acto meu pelo qual se julgue ha
bilitado a isso, dizer que cu me honrava com a 
sua amizade ; nunca visitei o Sr. -ministro da fa
zenda nem antes delle ser ministro, nem depois de 

-ser ministro. 
O SR. ZAMA :-Não vejo desdouro algum. 
O Sn. 1\IoNTE ::--0 Sr. ministro que diga qual é 

~ssa óutl'a exp1·essão verdadeim qtte não quiz el1~
prega1'; eu provoco-o. 

S. Ex., em seu dis_çurso, foi até a Apollo da fa
bula, e isso me faz tambem lembrar da fabula: 
Ridenlla imbecillo1·um superbiloquentia; isto é : As 
fanfarronadas são dignas de riso. (Apartes e sus-
surro.) _ 

Não me presto n receber os insultos de S. E:X:., 
nem de quem quer que seja, repillo-os. 

UM SR. DEPUTADO :-Não ha insulto. 
O Sn. 1\IOl\"TE :-Então o ministro que se emende, 

ou se corrija. 
O Sa. PnESIDE!-."TE :-0 nobre ·deputado pediu a 

palavra para uma explicação e não deu explicação 
~guma. -

O Sn. MoNTE :-Estou dando, sim senhor; estou 
dizendo que faço opposição :~o governo porque o 
governo trahiu os princípios liberaes. 
• O Sn. PnESIDBl\"TE : =- O nobre deputúdo achará 
occasWo opportuna para fazer essa. declaração. 

O Sn. GALDINO DAS NEvEs :-0 governo defende
se c não ataca. 

O Sn. I\Io:'\TE:-Pois que defenda ou ataque, mas 
res}lcite os caracteres, porque sem duvida alguma 
eu acl10 melhor ser liberal de ripanso, do que li· 
beral <le azorrague e de rebenque. 

São esses os. liberaes que eu não quero para o 
meu paiz, e fique, Sr. ministro, certo de que hei_ de 
acompanhar a sua discussão em todos os terrenos, 
e a razão por que faço este protesto contra a allu
são desairoza feita a meu respeito, é porque o Sr. 
ministro nos seus descomedimentos de linguagem 
póde chegar a certo ponto em que seja-me pre
ciso contei-o. (Vozes-<Jh I oh I Apa1·tes.) Fique S. 
Ex certo de ue hei de fazel-o · ·de ue o hei de 
acompanhar em todos os pontos. 

(Ha. um aparte.) 

' ' :por isso pre~o muito o m_eu caracter e tenho a 
energia prec1sa para repelhr certos insultos e in
sinua ões odiosas. 

O SR. FRA..,.ÇA C.\.RVALRO: -Não apoiado; não 
houve offensa alguma. 

A.. 56.-'IOltO I, 

O Sn. Mo::-;rE :_:_Si eu tivesse ouvido as pal;g 
que vem hoje no discurso do Sr. ministro, eu tel-as-
hia repellido na mesma occasião. . ! 

S. Ex. diz que aquelles que querem ser mais in
depe:!!dentes são os que mais pedem. Não pó de re~ 
ferir-se a mim, porque ... " ' 

O Sn. PRESIDENTE :-Sou forçado a dizer ao nobre 
deputado que não púde continnar ; não é agora a 
occasião opportuna para essas declarações. 

O SR. 1IoNTE :-Visto que V. Ex. não consente 
que eu continue, reservo-me para explicar-me em 
outra occasião ; mas si me dá licença, direi só-
mêntc duas palavras. --

0 SR. PnEsiDEl\"TE :-Não posso; o. regimento 
não permitte. . -

O Sn. MO!-."TE :-Não é mais no mesmo sentido 
que vou fallar. V. Ex. julgará ... 

O Sn. PnESIDENTE :-Estas reclamações relativas 
ú publicação dos discursos, devem vir para a mesa. 

O Sn. MoNTE :-Então~ como vejo que conti
nuando a explicar o que eu queria contrario o 
regimento e incorrerei no desagrado de V. Ex., 
devo dar prova de ohediencia, e calo-me, reser
vando-me para outra opportunidade. 

O SR. SERGIO DE CASTRO pede, e insiste differentes 
vezes, que lhe seja dada a palavra para uma expli
cação, e o Sr.· presidente lhe declara não a poder 
conceder agora e sim _em occasião opportuna. 

i. a PARTE DA ORDEM' DO DIA. 

LOTERIAS DA CÔRTE E . E:J:lSSÃ.O DE APOLICES. 
Entra em discussão· o requerimento do Sr. José 

Marianno, para o Sr. ministro da fazenda explicar 
ás camaras a lei em que se fundou para augmentar a 
porcentagem do thesoureiro das loterias da côrte, e 
as razões que o aconselharam a emittir ~0.000:000,;1 
de apolices. 

O Sr. Silveira ltla-r'ti11s (ministro da fct
zenk).( Signaes de attencão): -Sr. presidente, an
tes de entrar na matéria que hoje se discute, 
permitla-me V. Ex., permitta-m~ a casa que 
responda incontinenti á interpellação, que acaba 
de ser-me feita pelo nobre deputado de Sergipe. 

O Su. MO!-."TE :-Estimo muito que o faça com 
lealdade. 

U:~t Su. DEPUTADO :-Como sempre.· 
O Su. PRESIDENTE :-Attenção I 
O Su. MINISTRO DA FAZENDA:-Senhores, não sei 

o ~ue deva acreditar dos homens l O nobre de
putadoaffirma que nunca visitou-me ..• 

O Su. · Mol\"TE : - E' verdade. 
0 Su. MINISTRO DA FAZENDA::- ..• que nem nunca 

foi á minha casa. ' 
O Su. Mol\"TE:- Nesta côrt.e é verdade. Olt! 

Oh! Sussurro nas ga enas. 
- O Sn. PRESIDE!\"TE:- Attenção l Peço ás galerias 
que n~o deem signa! de a~_Provação ~u reprovação, 

o Sr. Barão Homem- de 'Mello quando 
da província do Rio Grande do Sul. 
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O Sn. :YoNTE :-E a primeira vi:'itn qu.e recebi 
na provinci:.~, fo.i <1 de V. Ex., e retribui-a no 
mesmo hotel em que estavamos juntos. 

O SR. 1\frNISTno DA F AZE!I.'"DA :- Não sei se foi a 
primeira visita f.!Ue V. Ex. rct·ebeu em Porto Ale-

• ' 1.. .... ~ v:· . . . . . 
uma carta de recomruendação, si me não engano, 
do Sr. fenador Silveíra Lobo. . /~ ~ . 
Yarelht. Eu pão tiliha 'a lw.nra de conhecer nessa 
occ~sião o _9-"Dre senador Silveira Lobo. Está equi-
vocado/_ · 

0 &n. MINISTRO DA FAZENDA :-Aceito a rectifi
y.ç;Jo, que eri1 nada alLem o fundo. Como é na

/ tpral, chega~1do á minha provincin, na qualidade 
. •· r o 0 overr o, um 1cmc:m que me 

levm·a carta de recommendr.ção de um ami
gp, tratei ~e _cumprifr. ~om o dever de. corte-

lhe os meus serviços. 
O SB.. MoNTE :-Sim. senhor ; e eu lhe fiquei 

obrig-ado. · 
_ O Sn. MrNrsTRO .DA F.\ZE:\'"DA :.....:. SCJlhorcs, em 
\ista do systema de severa economi:1, que_eu havia, 
como direc-tor da maioria da assemhléa provincial, 
estabelecido na provinda, tinha no auno anterior 
cortn_do _a snbY.enção de :1.:000;5000, que os eofres 
provmcwes. pagav.><m ao secretario. 

nom·e cput:1 o preten ta que asse em seu 
benelicio rest<1!Jelecido esse aux:iiio na lei do o.r
çaméUto; e ainda que eu ;]ãO fosse soberano na 

t-, ~ • ., 'l a 

flÜente, ~que não poderia obter o quo desejÜva se 
a isso eu me oppuzesse formalmente, sem duvida 
para abr:m<lar-me, o nobre deput:ltlo não me Iar
g~V:J no empellllo de ver restabeledda a vérbu um 
anno antes cortnda do orçnmento. 

O SR. :?l{o:\---rE :- Não apoiado ; nunca o pedi. 
'. • x. 01 quem o oreceu-me esse au'i:I 10. par-

tes e SHSSHITO.) -

O Sr... PRESIDEN!E :-Attenção ! _ _., 
O S1~. l\IrNismo DA FAzm,nA :...:..Nunca. offereei-Ihe 

nada, votei contra, depois de haver rPspondido a 
S. Ex., que cu não podia votar no dia seguinte 
contra o JJom princi!)io, q_ue sustentei na vespera. 

O Sn. ::.\I~·,xm:- Offereceu-se para promover isso 
na ass~mbléa pr?vincial. ~' a verdade; garanto-a 

O SR. G.\.tDJNO DAS NEVES :-V. Ex. não deve 
tüais f~rvor de'> de que lhe· foi lançado em rosto 
(Iiilm·ülade 1n·otongada.) 

O SR. ~fr:-;rsTr.o nA FAZE:I"DA:- O nobr~ depu
tado fncilmente empenha sua palavra de honra, 
no ~mtanto, senhores, apenas declarei á vista 
dos desejos manifestados pelo meu honrado ami
go que presidia a província e a quem eu apoia
va com dedicacão, q_ue ni:io era :1:000;$000 quantia 
tão grar.de c ué valesse a pena por &lla clesattendcr 
ao governo, que não votaria a favor porque con
trariava o plano por mim auoptado como relator da 
commissão de or amento mns não influiria com 
am1gos que me acompan1Javan1 para g:ue a rejeitas
se~; deixaria. a enda um liberdade de votar como 
qmzcsse. 

O Sn. Mo11o-TE :-V. Ex. offereceu. e .até fallou ao 
nobr~ deputado pela provinda do Rio Grande, Flo
renc:o de Abreu. 

quem apresentOU:l. me ldacontra o voto do Sr. Sil
veira Martins. 

O Sa. :MoJI."TE :-Uas elle uem cabalou . 
(Os Srs. Florencio de .4.breu, Flores e Camargo: 

-Não apoiado.) 
O Sn. PRESIDENTE : -Ãttencão ! Peco aos nobres 

deputados que não interrompam tãõ frequente
mente ao orador. 

·Não, senhor: não podia cabtllar, por uma con
cessão q rre me contrariava ; o servico que fiz ao 
n~hre deputado foi não impedir que ·as suas sup-

::; sscm a n 1 as pe1os meus corre1tglO· 
narios. 

0 SR. FLORENÇIO DE ABREU :-Apoiado. 
O Sn.. I~f?N:rE :-As minhas supplicas, não, 

nunca as d1r1g1 ... 
O S;.L SrLYEmA ~L\II.TINS (1ninistro da fuzenda):

Sinão no recinto da ussembléa, onde n:lo entra 
ning-uem, pedindo por detraz das bnntudns a depu
tado_ por _úe~)Utado. 

minha casa ::tqui na c.ôrte. 
O Su. MoNTE:- Nunca o visitei aqui. 

O Sn.. 1\IOI.\"TE :-Não, senhor·; procurei a V. Ex. 
no thesouro sobre negocio de serviço publico. 

r.. ILVEmA !i • .-rr ·s mznzs ro a azen . 
Não, senbor; o nobre deputado nunca procurou-me 

ara tratar do servico publico, procurou-me em casa 
para pedir-me uma carta de recommenrbcão para 
ser eleito deputado por Sergipe, carta "que não 
pude dar-lhe por não ter conhecimento;; em Ser
gipe, e nuo poder intervir como governo na eleição. 

·O Sn. 1\Io:.-.-TE :- Fui pedir que cumprisse o seu 
dever de goveruo, declarando que nfio iuter,•inha 
n:1 eleição. 

O Su. SILVEmA ~IAr.TINS (ministro da {azerula): 
-0 ministro da fnzenda nada tinha que ver com a 
eleição; o nobre deputado foi pedir-me protecÇão, 
que eu recusei-lhe dizendo-que era compromisso 
do governo não proteger c~ndidato algum. 

O nobre deputado então pediu-me que ao menos 
declarasse que a sua eleição não seria desagra
davel ao governo. Não hesitei fazel-o por ser o 
nobre deputado memb:o do partido, e do club da 
Reforma. Eu não quebrava o compremisso do go
yerno dando-lhe uma carta, para assim dizer, ne-
gati \'a. Ao parlamento liberal serão bem vindos 
para mim todos aquelles que tiverem os votos li-
vreme~ e a os e sua provmc1a. 

O SR. MoJI."TE:-Por tanto, V. Ex. cumpriu com o 
seu dever de corrcligionario, declarando que o 
governo não apresentava candidatos (Riso). 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA :-Não tinha dever 
de dar-lhe carta, fiz-lhe :um favor; mas como quer 



Scs:c;Iío em ·1:1 de .Tarwirn 1k i 870. 
-- --- ·- ------ --- ---=-==--____:_:.:=-===--==-- ---- - -- -----~---- --- -- - --- -- - --- --~-- ---

Sr. pt't; ~ id l.'llh:, t ~ ll vodetü ll ulll'<\ l' -lliC <.:O ill <l 
:.m.izad<t tlo Sr. 1uinistro da fazenda, e no cmtanto 
cstnr nu mOLl Jc~·itimo direito, eom•> rcpr~sonl<m lc 
tlét n:w:to. du nt: ~ usar os seus ados fJ lW si'lu dignos 
do f' Ci tsu' r·a (apuüulos ), [lOl'<lllC S. E :-;: Lt:m tral.!i do 
aqtti ;b doutrinas (lo pnrtido liJn:ral que professava 
JW O]lJ.JO;;i~· iio. ( ;)Jnilos wl'o apoiados . St.tsswTo.) 

O Sn . GALDI.\0 D,\S l'IEYE:s:- Deisom-nos no 
Jnr•nos a Jii Jl' rdadn du tribuna, ou en tão n:tira
mo-n ns . 

(Os,· . p1·usiden lc reclumn atlt'JI!'c7a e lembm ao 
Qf'(ltfo ,· fJIW pedia 11. JWlurm ] l(liYt wna c:.cplicaçrTo.) 

U St: . M"sTE :- i\lns, Sr. pt·••siden te, o nobre 
l!lini ~ lro <b fazt'llt la não ]!Odia por ftiríua alglllna , 
JI L'i ll h:1 n• ·nhum :•elo nwu pelo qn~l se jnlgue ha
IJilii:HI" n is;;o, d. iz r ~:· 1pw r'll 111• ~ hí>nrava ccnn a 
.<u:• :•lllizad.•·: nuw·a \·i.-;ilt:i u Sr. lllill.i ,t r·u rln fa
zt:nll:i Jtt:ltl ntll• ~~ ilcllc sr•r Ininislro> nem depois de 
.ser 111 iH i~! ru. 

O ~:n. ZA)L\ :-.:\'ão ycjo desdouro algum . 
O S1:. J\IusTE :-0 Sr. mini~tro que diga (!Ll ~•l é 

t'SSU [)1(/ m CX)JI'CSStlO rcn/adeira fJIIC neto qui:: em
]ll' l'lj(li'; ClllH'OYUC0 -0. 

S. E \ ., ('111 SC ll discurso, foi ak a .AjJollo da fa
Jmla . e b~o me faz la:n bém lemb rar da fabuln: 
l! i rf, ,;u/,; i;nhr'êi llonun supel'biloqucntia _; i,; to 6 : :\.s 
Ltni'.• rr·on:rrbs sJ.o dignas tl o riso . (Apartes c sus 
sal'l·o.) 

1\ão me pros lo a receber os insultos tle S. Ex., 
nem elo IJU L' m fJlWr 11uc sf'ja, repillo-os. 

C'r Sn. DEPCUDO :-Não h a insulto . 
O S1:. i\IoxTE :-Então o ministro rrne se emende, 

úLl ;.;~; eo nija. 
O St:. Pm:~mEsTE:-0 nolJre deputado pedi11 a 

Jl itlan:• ll:tr:t uma CSJtlicação c n i'1 o dCLl CX !l licn~i'to 
alguma . 

O Sn, :\Iosm :-Estou dnnrlo, s im senhor : es tou 
U iz ,•nd<t !Jlle !'aço Opposição [t O go\·crn•J porque O 
gon·rno tra hiu o:; princípios J i iJ crae~. 

O Sn . Pnr>Ir.>EXTE:- O nolire dcpntnrlo acharü 
ocea,::i;'to opportunn vara fazer essa dcrl ~1rn~ ão. 

U Sr;. G,\LoJ~o DAs NE\-ES :-0 gonrno dofenrlc
:::e t! n ~uJ alnea. 

U Sn. i\lü .\'rc:-Pois qne defenda ou alariUO, mas 
l'Co'[ICiltJ 0.' ('[\l'iiCtL'l'CS. ]lül'f!UC sem (]UYiL]a alguma 
cn acho rucllwt· ser lilJoral de rip:mso, do que li
)J(lt'ltl d.: .. azo tTaglle c de rclJenquc. 

S;"io es~o:; os I ilwrncs que cu 1üo rt ucro p~ra o 
nwn paiz, c li rJm•, Sr. ministro, Ci'l'lO de que hei de 
acontllanlwr a sua di senssão em loclns os terrenos, 
c a r :1úio por rJUC fa ço este protesto contra a allu
siio dcsa iroza feita a meu respe ito, é poi·quc o Sr. 
ministro nos seus clcscomcdimcntos de linguagem 
púdu c·ltcgar a cer to ponto em quo seja -me pre
ciso contél-o . (Vozes-oh f oh f Apartes. ) Fique S. 
Ex. certo de que hei de fazcl-o ; de rrue o hei de 
acompanhar em todos os pontos. . 

(IIct 11m apcwte.) 

Sou n.m mot;o sensato, diz o nobre deputado, c 
por isso prezo muito o meu caracter c lenho n 
cnergin precisa para repellir certos insultos o in-
smlw~:õcs odiosas. -

O Sn . FnAxçA CAn.YALIIO: - Nüo apoiado; não 
hom·c u.ffen~a alguma. 

A. i'í6.-TO~IO 1. 

O Sl:. ~.lvs·a: :- Si eu tiYC3sc uu\· iJo él3 palav·ras 
que y,;m hoj e no discurso do Sr. ministro, eu tel-as
ltia repcllidu na mesma occasi::io. 

S. Ex. diz f[UC nquellcs que querem ser mais in
depeudt! nlt; ~ siio os que mais pedem. Não pó de re
forir- .. ;c a mim, porque ... 

O Sn. PrmswESTE :-Sou foreado a dizer ao nobre 
dqmtado I{LH: nüo ptjde eontiriuar; não 6 agora a 
occasiãu opportuna parrt essas declarações. 

O Sn. 1\fos TE :-Visto que V. Ex .. não consente 
que cu eunt.innc, rcwn·o-mo para expl icar-me em 
ontrn cwcnsiútJ ; mas si mo dú liccn(;a, direi só
tn6nt•· duns pala \Ta~. 

O Sn. PnE~ I DESTE :- Xüo posso ; o regimento 
não pGrmi tte . 

O S11. :\fnsTB : - Nüo 6 mais no mesmo sentido 
I[UO vuu fallar. V. Ex. julgará ... 

O Sn. Pnc,;mESTE :-Estas rcclamarões relativas 
ú publicn~ão elos di scursos, clo\'om yii· para a mesa. 

O Sn. l\IO:\TTE :-Entilo, como yejo que cotlti
nnnnclo a e'ip licat· o que on qu•·ria contrario o 
regimcntJ e incorrere i no desagrado de V. Ex., 
Llevu d~r IH'UYa de ol Jcdiencia , c calo-me, reser
vando-me para outra O]Jportnnidacle. 

O SR. SEnGIO DE CA~rno pede, c insiste cliJJerentes 
vczc>, I{Ue lhe seja dada a palavra para uma expli
C:l(;Tto, c o Sr . pres idente I !te dedara não a poder 
conceder ag-ora e sim em occasiüo opportunn. 

1. " PAlHE DA ORDK\I DO DIA. 

LOTEI\IAS DA CUTITE E miiSSÀO DE APOLICES. 

Entra em discussão o requerimento do Sr. José 
l\bri:mno, para o Sr. minhtro da fazenda expl icar 
ús cnmaras a lei eu1 que se fundou para augmentar a 
vorcl'ntagcm do thosoureiro das loterias ela côrtc, e 
as razões que o aconselharam a emittir 4:0.000:000i) 
do [JlJO! iees. 

O St·. Sih'ch•a iUat•tin!!! (ministro du fct
zcndrl).( Sianw•s ele attmçc'lu): -Sr. presidente, an
ll's du entrar na maturia quo hoj e se discute, 
ponnilla-me V. Ex., permitta .. me a casa que 
responda incontinenti á interpellação, que acaba 
de sct·-mJ feita [l LJ lo nobre deputado de Sergipe. 

O Srt..::IIoxrc :-Estimo muito flllO o façn com 
lea!ilatlo. 

UM Sn. DEP UTADO :-Como sempre. 
O S1~. PncsmcxTE :-A.ltenção I 
0 Sn. 1\IJS!STP.O DA FAZEXDA:-Senltorcs, não sei 

o que deva ::~creditar dos homen..- I O nobre de
pnlnt.loallirma rrtw nunca visitou-me ... 

O Sn. Moxn: :- E' verdade. 
O Sn. i\Irxi ,;rno D.\ FAZEXDA: - ... que nem nunca 

foi :í minha casn. 
O Sn. l\IoxTE:- Nes ta côrte, 6 verdade. (Oh! 

Oh! SnsswTo 1ms galerias.) 
O Sn. PnESIDEXTE:- Attenção ! Peço ús galerias 

que não deem signnl do approvação ou reprovação, 
qtw não fnç :un manifestação dequaliJnde alguma, 
porque o regimento as prohibc. · 

O Sn. 1\'Iunsmo DA FAZENDA :-Senhores, o nobre 
deputado foi sccretnrio do meu particular amigo, 
o Sr. Barilo Homem ele 1\Iello qtwndo presidente 
da província do Rio Grande do Sul. 

. I 
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G ;;; :. _\[••KTE :-E [I lJl'Íilli'Íl'it yj,.ita rrne rer:clJi 
nn ]Ji"Jfincin . fui a de V . .E:x.., e retribui-a no 
Ine::: 111o hotc•l ·em que eslaYamos juntos. 

O S ·~ - l\flmsrno DA FAZEXDA :- Nilo sei se foi a 
priniL'ira vi ;: ita que V. Ex. ro,·chcn em Porto Ale
gre, ~~·as é certo que o visitei. V. Ex. levou-me 
U!lla cnrta de recom1uondnção, si me não engano, 
do :Sr. :-:cnador Silvei_ra Lobo. 

O Sn. MONTE:-Não, senhor; do Sr. Buseh 
Van·!Ia. Eu não tinha a honrn de e:mhecer nos . .:a 
oee:,sic•:> o nobre senador Sil'':~ ira Lo!Jo. Esíá equi
voc:h!o. 

0 ;.;·l. i\IJ.KJSTUO D"\. FAZEXD,\.:-j_ceitl ri 7CCt.ifi· 
C.[tçCw, quo em nada altera o funtlu. Como é na
tmal. r·: .cg-ando ú minha provinei;1, 111 fJt~ a lid:.: lfe 
de ,· , ne>a; iu do goYl'rno, lli:t \; ; ,;:t ·m qn.e me 
lc·.'aYa C<H't:t do rerc,mi;IOnd :> r.ão dp utn ;:mi
g·,l, i r.lk'i de cnmpri1· com ó d :YH ' l' llü corte
;.:.:a c· ho c.: tJ i.lnJidadc, visita:; d:J·O e oiferccenllo
lho c~ meu,; serviços. 

O ~':. l\IO!\'TE :-Sim, senhor; e eu lhe fiquei 
o!Ji"ipdo. 

O ~' : 1. Mrl'rsmo DA FAZ 2:'iDA :- Senhores, em 
Yi sta :::> sys lellla tlc severa '-'~~momi~, que eu ha\'Ía, 
CO'<!(: · iredr; l' da maioria da :;ssemh'éa pror i;1ciaJ, 
cstni:·.·'~i"i . io na provinl'i:1, t!Ph;t EO n.l:!O ilitt.•.• rior 
Cuií:;:o :1 S"b\·eução de l:OGO,)OOO, que os cofre; 
pro-: iacs p:1gav;:m ao ~ecrrllario. 

O ;< ,rc cln:utado pretendi ;l f[ '!.O fo :1~e 0111 seu 
hen : -:'~· i o rc~ : :< l.Jelccido c~se an':_iJio n :1 ll'i do ür
ç. :;~nc:: -~ •: e aind<1 que cu 1.~0 i'os'e solJrr·ano na 
:-: ss:·L' ·lb, s::bcnllo quo ern rar 1c um tn;1 to ill
flurTl , c rlne ilttoAJoderia ol.J:er o qw: dc :-: l'ja1·a :c 
a i:::-n C~l 1!: :; OJ}lÍUí:csse ("ormallllCl~ll', Selll tinvid~ 
pa;·a ::iJr.'wlnrfmc, -o nolJro [le)JcU·do nãu me lar-. 
~-~nl ~ :l ~:~l il,~IIO de ye~: rc~laúekcilla a vet'lJa um 
-•Illlu a ·l~L~ 6 :JI.nda do 01 ÇM11 Cnlo. 

O ~'·:. ::. ,o:\TE :-:Não apo :ado ; nanca o rcd!. 
Y. E·;.J i qu em oirereceu-me esse ai.t\.ilio. (Apar
tes e .Y.'SSlll'/'0.) 

O:.;.'. Pm:s!DENTE :-Altençi'ío! 
O 0 :. Alc;tsno DA FAZE:i"DA :-Nnnea offnrcc i-lhc 

natia , votei t·on lrn, dcpo i:; de ltaYCl' l'<!>j lO LHliflo a 
S. E ., l!lW ell não vodia yotar 110 dia :mgnin te 
collti'' ' o :;om principio·, r1ue su.-tenl .· i na Ye~pera. 

o~·-:.l\I •: :i" TE:- CITerecelt· ,; e para ]:romovor i:: so 
na as emilléa provinciaL E' a vcrLlade; gnran.lo-a 
sob ,!,:nha palavra de honra. 

O ;_:r. . G.\T.or :-.:o DAs NEVE:; :-V. !<:~"- ni'ío deve 
mais ;·, ,vor de -' de q~w ihe fo1 lanr;aüo em rosto 
(!Iilr ·ridude prolongrrtía.) 

0 :;r:. ~itS I STJ;ü DA FAZEXD.\ : - Ü Jlü!JI'ü t.le~lll
tallO f. cilmr:nte empenha sua r:ala\Ta de lt:;;\ra, 
no cm:anto, scn!10rcs, ap< ·nns d,·:·I:L'C'i {t v.ista 
do ,; (lis ~·.:os m~nil'cstados pelo men llonr~t l: o ami
go que )We: idia a provinei :1 c n qarm en apoia
':51 coLl declicnç~io, q lw nf;o e1a i:OOGWOO rgwniia 
tao gT<•r.de c ue valesse a t:ena llOl' clla de5a:tcndcr 
ao go-.·erno, que não votaria a favor porPue con
trariélva o plano por mim at.loptado como relator da 
commi 'São de orçnmento, mas não influiria com os 
nmigo~ que ~ne acompanhavam para que a rej eitas
sem ; dei:x.ana a onda um.l1herdade de volur como 
lJUiZCSS•:~. ~ 

O Si\. MoNTE :-V. Ex. offereceu, e até fallou ao 
nohr;; ileputallr• pela província do Rio Grande Flo-
rcncio elo Ábrou. ' 

O Sn. SrLvEmA ?\L\urms (ministro da (r'Ztndl!) :
/q;_iJullo pui:; para o 1:)r. Dr. Florew_:io <lu Abr,~u, que 
fehzmcnte se aclu1 prc~ente, asstm cr!ltlO outros 
deputados des:jo tempo que declarem. 

O Su. FLOUENCIO DE AnnEu:-Apoiarlo. Pui oa 
quem tljH'(j:;entDu a medida contra o voto elo Sr. Sil
veira Matins. 

O Sn. MoNTE :-~Ias clle qumn cnbalou. 
(Os Srs. · Florencio de Jibrw, Flores e Cmrwrgo: 

-Não upoiado.) 

O Sn. PnESIDENTE :-Atten~ão ! Per,o .~os nobre;; 
clc•pnlrlllos rrue não intorronipmn tão í'rerruonle~ 
m:;ntc ao orador. 

O Sr:. S:Lvs:n.l. l\IAnrrNs (minist1;0 ch {'tt:=t'IUl:t):
N~o, ~: L'nltor: n:to podia eab1lar, por nma CO!l
ces.:ão q :r c me eon lrariaYa ; o senü:o quu li ;. ao 
no!m~ d<·::ut:tdo foi r~iío impedir ljtte as ~t:ns c;np
pllc_a,; fosse'ln nltclllllflas polos meus ro:T:Jiigio
nariOS. 

O Sn. FLonE:;cro DE Anmm :-Apoinllo. 
O Su. Mo!\'TE :-As minhas sup!:licas. não, 

nunca as dirigi .... 
'.o_ Sr.. SrLY~LtA l\IAJl.TINS (min!stro da (ll:=mrh):

Smao no recllllo dn U-'scmblea, ont.le ni: o entra 
nin·~tl'' lll, Jlr)clinrlo por dclraz llns lwnc~~ cLs a tlqm
l~do por dc::ut<ulo. 

Di,, c ainda o nobre cleputat.lo qu ; n~.o foi á 
minlw ras:t ~ríJUi na curte. 

O 8~\ J1 Y•:;..- r~; :-- :;unca o visitei nqe i. 
(;;:~ .. SJLVI-:IUA i\LI.nTI:'iS (ministro d.r (rt::uuh): 

-F ae.1 J'::·mcria l1eve toro nobrn de,l<tl:!d:: í[UO 
jú_, Sflll<_'Cf'tt-~L', que antes de s:;guir p \r: : :;,~/g·ill l', 
!Ut :cvnmlw cas::-:. 

O Sri. X n;o;m :- N:ío, ~enhor ; proccm·i :: V. Ex. 
no tllcsnuro ·:"'-'IJI'e w~gocio de scl"Yil~o pi:;!J lico. 

OS::. ~)I LYEIIU MAllTINS (minist1·n da (r~:: · Ju/n) :
N:írl. ~:eniJOr; o nr:lJrP deputado rnmct: P' .<'tll' u-mc 
para lt':rtnr .lo c'JTYiC:) puiJlic.o, procurnu. r: :•· c 1:: e::<t 
para pudir-llli) rt~na carta de rccotnrncml <~:::1 r 1ar~ 
~~ ·r cleit·1 rklJttla1lo per SagijW, Carla Í(ll' ' 'l :i <l 
p:ttk dar·llle por não ler cnnheciJn e;]l,.: e:d :j:· ;·
gipe, e não pmlet· in lt'L'V Íl' corno govt•rn . tl:t l'lc i•)i! . 

u Sn. 1\:o;--;m:- Pu i vcrlir que Cllllll17i-:'r' () ,.:r ·u 
dr•ver il f', guvurno, declarando que n~o intcrvinlla 
n:t eluição, 

ll SH. Sll.YBE\A l\LI.nr;:;s (ministro da (, ;-:; ,·;~r/a): 
-O lllin i ~ ' - !'o da rncnt.la nnd:• tinha fJ:t :: \-n;· ,·um a 
elciçi10; o no!Jre dqwtado foi pedir-me tnúcr·ãu, 
quu cu. reeusei-llw tlizcntlo-que era co i(il'O!tli:::~o 
do go\"cmo ufto lll'Otcger c;nÜliclato alg :m. 

O HoiJre dü]JUl<~do então pediu-me qnu :ro mcno,; 
dct:Ja;·us,rJ IJLlC a sun eleição não 'eri;t l(es;•_;·ra
davd ao goHrno. Niio !ICsitci J'azel-o ;; .r ser o 
I:o'm: deputado mcmb:·o do partido, c do rlub da 
Heform~. Eu não quebrnva o compt·emi::~:o do g:o
vemo dando -lhe uma çarta, para assim dizer, ne
gn li \'a . Ao parlamento Iihernl serão hem vindos 
para mim todos aquelles que th'erem os -rotos li-
vremente dados de sua província. · 

O Sn. MoNTE:-P. ;r tanto, V. Ex. cumpriu com o 
seu cleyer de correligit:nario, declnrauJo que o · 
g.wcrno não apresentava candidatos (Riso). 

O Sn. Mmrsrno DA FAZENDA :-Não Linha devct· 
de dar-lhe carta, fiz-lhe um favor; mas como quer 
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que seja, a declaração d() nobre deputado satis
faz-me completamente; creio que tambem satisfaz 
á camara (Apoiados). 

Dada esta resp:)sta, -Sr. presidente, qu-e a 
pretendida explica(fão do nobre deputado exigia, 
entro na. materia do requerimento que hoje seilis
cute. 

Senhores, mais de uma vez tenho dito, c de novo 
repito: graças a Deus omnipotente, que tem-me 
dado força para perseverar na senda politica que 
uma vez trilhei, e v~r os adversarios, ou os 
desaffectos do ministro da fazénda ou do gabi
nete de 5 de Janeiro, accusarem-no por fntilidades
que se desfazem com um sopro t 

O Sn. 1\Im:·•TE :-A accusação é por principios. 

que afiirmasse com a franqueza natural a seu 
nobre caracter, se algum dia exigi ou pedi, ou 
dirigi-lhe sequer uma palavra sobre a demissão do 
thesoureiro das loterias da província do Rio· de. 
Janeiro. S. Ex. nã.o está nresente, mas na primeira 
occasião ha de sem duvida responder- nunca!-, 
porque, Sr. pre~idente, nunca fallei-lhe em seme
lhante cousa,nem com isso Linha que vêr o ministro 
que administra os negocies da fttzenda geral e não 
especial da província do Rio de Janeiro. 

Entretanto, senhores, a base das censuras feita<> 
no senado é que, para proteget· amigos, exigi a de
missão daquelle thesoureiro. Simples falsidade, ou 
calumnia, como quer que se denomine, bem se -
descobre a origem individual de uma tal censura, e 
a falta de criterio e de proprio respeito de qne dão 
provas aquelles que repetem levemente faJ:;idades, 
sem ao menos se dignarem de verificar as informa
ções que recebem> levados pelo fim unico de ferir 
o adversa rio, sem perceberem que se ferem a si, 
desacreditando a sua justita, a sua ·intelligencia, 
a sua opposição. • 

Que custava a esses que apanham as versões ea-
0 Sn. GALnrNo n:A.S NEVEs: -Quer arregimen- lumniosas das ruas, estudarem os factos, apurarem 

tar-nos -"Conde de ~ippe. - a veriade, esclarecerem-se, dirigindo-se directa-

0 S~ SILYEIIl.A. MARTINS (ministro da {azenda):
Principios l Eu sou liberal e liberal inteiro, nfio sou 
liberal de conveniencias, desses que aceitam um 
principio .parn si e o negam para os outros, que 
querem professar livremente o seu culto c privar 
os seus concidadãos da pl'imeira de todas as liber
dades-a liberdade de consciencia. 

0 S da ) mente a um amig-o, como era. no caso de que se 
· R. SILVEIRA MARTINs (ministro fa:;enda : trata, o nobre Vi,;conde de Pra.dos, para se não tor-
-Engana-sc o nobre deputado por Minas si pensa 1 d - 9 1 
sinceramente que eu quero arregimentar os meus narem ec ws a. diffamaçuo. Si o ministro rec a
correligionariosá Conde de Lippe. Quero/arreg-i- mou a demissão do thesoureiro dasloterias doRio, 
mental-os pelo espírito de ordem para felicidade de verbalmente, o Sr. Visconde responderia Li per
nossa patría, e gloria da liberdade, sempre victíma gunta; se reclamou por officio, deve achar-se esse 
d lançado 110 livro de registro do thesouro e arcbi-

e seus falsos adoradores. vado na secretaria da provinda ; podia -se tirar cer-
Em todos os tempo5 fllram sempra os maiores d- - d d · d • 

inimigos desta causa sagrada actuelles que lhe pro- ti ao. (,pe prova e senso, e justiça, e amor a 
verdade dá o membro de parlamento que repete 

fessam os princípios e lbe deshonranl a doutrina como verdadeiras ns historias d~s ruas sem veri-
pela anal'chia, destruindo a ordem, sem a qual não ficol-as, podendo razel-o com a maior facilidade? 
ha liberdade possiver (Apoiados). · 
· Peço no nobre deputado por Pernambuco que Sr. presidente, não poderia ser desr ulpaào da 

me obrigou a tomar par.te nesta discussão, que mo de calumniador, si não fura a cegueira da paixão 
desculpo si não o puiler acompanhar nas variadas que tira a responsabilidade, porque mata o dicer
evoluções do seu pens11n1ento, porque pare··eu-me nimento; as paixões nos seus excessos se con
que s. Ex. não demonstrou nenhuma das propo- Jundem, todas tomam o caracter !la insal'ia. 
siçues que aventou. Com tanta volubilidade pas· O Sn. Josf: l\Luu.o\NNO :-Peço a palavra. 
sava dt! uma vroposição tmra a sua eor.traria, que O Sn. ~II~ISTno M. FAzENDA :-Já disse e reiJito, 
no tlm 'de eontns cu poderia perguntar-o que te· não estou respondendo ao nobre deiJUtado. · 
nho a responder 'i' Tomei deliberações sobre loterias ? 

Nada, senhores, porque as idl!as se confundem Tomei e disso me desvaneço, porque attendi ao 
c se contmdizem; o si se fizesse compensação o clamor publico que 5 annos havia em balde se ma
resultado seria NmplcU!mcnte negativo, o nobre nifestado na cidade do. Rio de Janeiro em todas as 
dr;putado nada teria af!lrmado, porque tudo quanto folhas diarias e não .diarias se!ll que o governo 
aillrmou encarregou-se de contestar. tomasse providencias para sa.tisfazcr a opinião. 

Não será todavia isso motivo para que eu não lhe Mas antes de tornai-as, como proceder? As accu
renda graGas por haver repetido as accusações sações podiam ser calumniosas, e ao governo enm
feitas na Imprensa e no senado, oft'erecendo-me 1 pria não destruir o credito do thesoureiro e nem 
ensejo, o que eu tanto desejava, para poder justi- prejudicar o credito do tbesouro. Sem procede! !.e
ficar-me perante o publico, d~s injustiças com ·que vianamenteo ministro não podia decret~r, dei~uttll', 
.aggredem um ministro,que so te~ a grande culpa alterar, antqs de estudar a materw, mquenr dos 
de collocar o interesse geral acima de todas as factos, certificar-se da verdade, para desfechar 
considerações individllaes. . golpe certeiro, punir o~ culpados, e aeautelar osinte-

0 primeiro ponto em. ue tocou 0 nobre deputado resses do Estado. Fo1 ? que fiz, sen~ores. Para 
01 o novo ecre as o er1as, e que com mais 

largueza tratou um senador no senado. E para 
que a camara s~iba ~esde já -o criterio, com que o 

ex- presidente da provincin do 

0 SR. SJL VEIRA MARTINS (ministro da fazenda) :
Pois é pena, porque queria interrogai-o para 
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I'ias se procure arredar o mais possivel qualquer 
suspeita de fraude ou abuso, recommep.do a Vm. 
que faça incluir na urna com õs demars premios 
os de 20$, e com elles se extraiam na mesma oc
casião ; ficando nesta parte alteradas as disposições 
do regulamento em vigor. 

A extracção deverá começar logo ás 8 horas da 
manhã e Vm. enrpregará a maior vigilancia neMe 
Sér\iço, que deveril ficar bem patente e exposto ã 
/fiscalisarão publica.-Deus guarde ·a Vm.-G. Sil
?.:eh·a Jfartins .-Sr. bacharel Manoel Paroplona de 
:Menezes. » 

Tomada est<\ providencia, continuei nas minhas 
indagações com tanto mais prudencia quanto o 
meu antecessor na pasta da fazenda, dizia na pagina 
87 do relataria apresentado na ultima sessão ao 
p:1rlamento : 

" O tllesoureiro-das loterias da côrte tem sati~feito 
as disposições do art. 3. o do decreto n. 3639 de 27 
:le Abril de 1.866; cumprindo-me ainda declarar 
que suas contas são no thesouro regularmente li
quidadas » ; e o fiscal das loterias, o Sr. con
selheiro de Bem, directo1· geral da tomada de 
contas, declarava em oflicio que pelo conhecimento 
offi.cial que tinha do thesoureiro das loterias da 
~rte: . 

«. . . Sua probidade está definida no resultado 
de suas contas tomadas por esta repartição, nas 
quaes até hoje se não encontrou qualquer alcance. 
Relativamente ás suas obrigacões, são ellns exacta
mente cumpridas, porquantô nos dias marcados 
pela legislação em vigor faz o mesmo thesQureiro 
não só a entrada dos remnnescentes das loterins, 
mas ainda a dos documentos, talões e papeis de 
sua conta.bilidade para o ajustamento de suas contns. 
O thesouro jú o declnrou quite até 31. de Março do 
corrente anuo, e continüa no exame das ultimas 
contas prestt,das. 

• Empregados desta ordem têm direito á con
fiança dos governos sob os qunes servem, a qual 
não póde ser abalada com artigos anonymos, sem 
fundamento, Yisto como seus netos são pautados 
pelo restricto cumprimento dos regulnmentos a 
que estão. sujei tos, vela consciencia do dever e 1~a 
propria índole. , . 

Este oficio é datado de 28 de Novemhro de 1.8ii, 
no emt:mto determina a lei· que as contas sejam 
prestada$ no fim de 90 dias ; era claro que de :H_ de 
ltlarço a 28 de Novembro decorreram 8 mezes sem 
se tornarem contas, c que se não podia declarar 
liYre e quite de responsabilidade para com o the
souro nacional um funccionario antes de pres-
tai-as. _ 

Pelas informações que tomei reseryadamente,pelo 
calculo que fiz, o thesoureire das loterias achava-se 
alcançado em quantia não inferior á de 270:0Q05000. 
Os fa.ctos posteriores verificaram um . alcance de 
271:000~000. . 

Como, porém, havia eu de certificar-me do al· 
canc~ real? Vou referir á c~~ar~. V~ndida uma 

mento dos prcmios que no dia seguinte tinham
0 

de 
sahir. 

Chamei um empregado de minha confiança e 
apresentei-me no escriptorio do thesoureiro, man
dei que abrisse o seu cofre e me apresentasse a sua 
escripturação : escripturação não a tinha; o cofre 
nem foi aberto, porque não havia um real ! Onde 
estavam os 75:900~000 para pagamento dos pre- . 
mios? Si o thesoureiro não tinha real, como até 
aquella data fazia pagamentos? · 

Sem por ora desvendar esses segredos, sem saber 
o nlor dos resíduo$· das "loterias corridas pelos 
quaes era responsavel, sem ter conhecimento das 
loterias futuras já vendidas adiantadamente, es
tava verificado, fóra de qualquer duvida. o alcance 
minlmo. d~ 75:900;)000, dos quaes nãq dáva contas. 

Nao tmlia um real em cofre, senhores! Ha muito 
tempo que elle vivia das loterias futuras, pedindo 
emprestado~ para pagar as extrahidas, dinheiro aos 
seus protectores, que pelas informações que tirei 
eram os verdadeiros donos da loteria da côrte, a dl
rigi:un, negociavam e lucravam com ella. (Sensacão 
na assembléa.) • 

Assim, pois, o thesoureiro era culpado, por ser 
o immediatamente_ responsavel ; era culpado por 
prestar-se a tão fraudulentas manobras: era cul
pado por ser frac:;o; mas,por outro lado, era a victima 
da grande especula~ão de óutros ! Elle ganhava ser 
consen·ado no emprego, ganhava as vanta"'ens que 
lhe offerecinm ; mas as grandes vantagens ao saque 
que se fazia ao povo do B.io de Janeiro, essas per
tenciam aos protectores ! 

U:liLA. voz:- Respondam ·agora a isto. 
O Sn. l\lxxxsTno DA FAzEXDA:- O thesoureiro· 

tinha de entrar, como já disse, com o beneficio 
liquido e com os impostos na vespera da loteria; 
não mandei immediatamdn.te prendel-o, nem to
mar-lhe contas regularmente, para ver, si na pri
meira loteria depoiS que o ministro teve conhe
cimento do alcance, e que a sua destituição ·era 
fóra de duvida, elle encontrava protectores para · 
lhe adiantarem o imposto e o beneficio. que devia 
ser recolhido ao thesouro. 

Não encontrou, Sr. pr:.esidente, e incorreu na 
disposição do dec1·eto de 5 de Dezembro de 1.8~9 e 
na do alvarú de 1.808, não entrando com o d.inheiro 
na. época marca.da pela lei ; estava pois suJeito á 
prisão administratiya. ·Decretei-a. 

Fui accusado de perverso, de cruel perseguidor 
de um pai de família, quando apenas não fiz sinão 
o meu dever ! 

VozEs :-Muito bem I 
0 SR. MINISTRO DA FAZENDA:.._ 0 cunhado do 

thesoureiro, que pelo desapparecimento deste ficou 
como seu caixa,para dar contas de tudo, mostrou-se 
tão liso, tão honrado, que nom0ei-o collector para 
uma das collectorias do Rio de Janeiro. 

OuYi silencioso todos os insultos dos patronos , 
do thesourciro, as apostrophes dos seus desinte
ressados advogados, mas preferi soffrer calado a 
tornar o facto mais escandaloso e aggravar a si-
tuação o m e IZ que Ia respon er por cnme e 
peculato perante os magistrados. (Muito be1n.) 

Do inquerito, a que procedi resulta, que a in-
_ uenCJa que onunava a o err a co 
· thesoureiro das loterins d3 província, (rue sempre 
comparecia~ extracçã~ e cuj_o filho era escr~v~o das . . . 
loterias da cõrte ; socio solidario de uma comm:~n
dita de seguro:; de premios de loterias, verdadeira 
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·loteria· era finalmente socio gerente da companhia I está desacreditado, e afinal de contas é um jogo 
totericã, que tem o mesmo fim, e é da mesma na- que não se dá com o meu modo de pensar; só 
lureza! .E funccionava tudo isto para assim dizer póde servir -a unr negociante, que tenha o co
no mesmo escriptorio, no mesnio estabelecimento! ! nhecimento desta industria, procure vender bilhe-
( Sensacãõ na assembléa.) Todo o pessoal das lote- tes com facilidade, possa íi"ar, para 9:ue as loterias 
rias era tão dependente dessa influencia~ que um corram com a conven~nte regulandade ; eu vou 
dos meus informantes outr'ora negociante de pi- sacrifi~ar-m_e infallivelm_ente. . . . 
lhetes, disse-me, que dando-se com .um d~s prm- Se~tt m~1to,_ Sr: presidente, porem ~end~-me a 
cipaes emp~·ecrados do escriptorio üas lotenas, este cons~deraçoes tao J!l-Stas, e a um propostto tao de- . 
não lhe fallar~ com a hàbitual amabilidade em dia liberado. .. 
que achou-se no escriptorio com o thesour~iro das Como não podia procurar o Sr. conselheiro Chris
loterias do Rio, e estranhando-lhe isto u1ms tar~e, tiano Ottoni, pedi ao nobre presidente do conselho, 
desculpou-se. o empregado dizendo haver fingido que com elle havia de achar-se, que o convidasse 
não conhecei-o para não excitar a animosidade da- em meu nome para occupar este logar, o Sr. con-
quella influencia. dominadora. selheiro Ottoni tambem recusou-se. 

Deste modo organiz_ados, muitos bi~hete~ se com_- Ficavam as _loterias paradas, nã_o havia thesou-
pravam em cada lotena os quaes reuuwm a probab1- reiro, não pod1am correr; e eu affitcto para encon
lidade de tirar as sortes, a certeza de nunca sahirem trar um homem, que prestasse fiança de cem 
brancos. contos. e ás condicões da lei reunisse a minha 

Chamava-se isto vulgarmente jogar pela certa. confiaÚça llessoal (apoiados); porque não é só a 
A" lista que devia ser publicada no dia seguinte, responsabilidade civil e criminal do thesoureiro 
era publicada no mesmo dia, e os 4,.200 numeros que o ministro deve considerar, é tambem a sua 
brancos só no dia seguinte se conferiam, quando propria responsábilidade política e moral por fazer· 
já estava a lista publicada de vespera ! O povo, a l).omeação. Senhores, não absolvo os ministros que . 
que assistia, desde que se extrahiam os grandes toleraram as faltas do thesoureiro, hoje presoJ e 
premjos, retirava-se, ~ingq.em tinha inte~esse nos dec~araram no parlamento que bem procedia e 
1)re~nws de mesn~o chnhe1ro, que e~luam pe!a prestav:a contas regula~men~e_. · · _ 
mawr parte nos btlhetes da commandrta que dt- Elles são responsave1s pohtiCa e moralmente nao 
rigia a loteria do Rio de Janeiro! ! (Grande sen- só pelo mal que a sua desídia causou á pessoa do 
sacão.) th.esoureiro e á sua família, mas ainda pelo desfal, 

·Para esta empreza, senhores, i 0
/ 0 ainda é muito que que supporta o thesouro (Apoiados). 

dinheiro; mesmo gratis podia qualquer que tivesse Lembrei-me então de um negociante a quem 
essa facilidade encarregar- se das loterias do Es- conhe1~o, ha :mnos, o Sr. Luiz Augusto Ferreira 
tado. . de .AhÍleida, de cuja idoneidade e probidade aqu:el-

Eu porém não enteLdi assim, porque penso como les mesmos que censur:~m o ministro pela sua no-
Talleymnd: est ymtis 'J c'est trozJ cher! meação não se atrevem a duvidar (Apoiados). 

Verificndos estes factos_, só hoje os externo paEa Mandei-o chamar, fallel-lhe, a sua resposta foi 
ver~onhados home~s face1s ou cred!llos que ~ao uma recusa. Mostrei-lhe porém 0 cst:1do em que 

. d!J.V:Idam .tornar-se mstru~1entos ~e mteresses m- me achava, n impossibilidade em que estava de fazer 
dn_'"Iduaes, comtanto que 1sso satisfaça seus des- correr as loterias, pedi-lhe que me auxiliasse, c 
peitos. · .• · . . para dar-lhe animo, dis~~-lhe. -isto. não é ca~~-
~u tenho, Sr. pr ~~Idente, uma coul;a, q~e ~e mento e si lhe não conv1er pode pedtr sua demts

amma, sem nun~a de1=\ar_ aba ter-me, é a coní'ctenc!a são Nestes termos aceitou e comerou a fnnc-
de llayer proced!do, mmi~t~o da fazenda qu~ ho.1c cionar. ' · 
sou, como ~rocedt n? cxcrciCIO do car~o d~ magtstrado Decorridos a In-uns mezes e apenas cxtrahidas 
que ~xerc1 nest;.tcurte: nnnca_lan~et !nao d!l pe~~a sete loteriâs, veio ao ministro dizer:- Aqui está o 
para dar um ~espacho de CUJa JUSti~a nuo estl· meu balanço, estão aqui :~s minhas contas, e neste 
vesse convencido. . . curto prazo de sete loterias estou no desembolço de 
~~ste caso,· Sr. pre~tdente, o q~e cumpr!a ao ~:000$0000. _os vencimentos dos empregados são 

llUUistro fazer.? llorahsar as l~tCriaS, l'e~taoele: muito diminutos, e a minha responsabilidade muito 
ccr-lhes o creqtto, qando ~at·antws ao publico. fot grande, não posso continuar. · 
o quep~ocuret reallz~r pelO decreto de :1.6 de No- . M:mdei que requeresse, e 0 g!lvcrno tomaria a 
vembro do an!J.O passado, que na outra c~sa do delibera~ão que julgasse convemente. Elle fez sua 
parlam~nto fo1 atac~do como tendo em VISta a exposição, sobre a qual ouvi 0 fiscal das loterias e 
protecr;ao de um amtgo. . d'ahi resultou o decreto de :1.6 de Outubro do anua 

Se~hores, par?- que a camara possa julgar c~m passado, que augmeutou a responsabilidade do the
perfeito conhecimento de causa, vou relatar a h1s- soureiro na quantia e no modo'da fiança, augmen
toria da nomea-ção do actual thesoureiro das lo- tou-lhe as despezas dando-lhe mais obrigações e 
terias. Tendo sido demittido o ex-thesoureiro, nova fórma aos bilhetes, diminuiu-lhe o prazo para 
f~nccionario, que ne~h;um minist~o, dep?is_ de ve- a prestação de_ contas, e augmentou-lhe a porcen-

mittir, _tratei de d~r-lhe com urg:_encia substi!ut~ Senhores, o neg<?~io ~-ratão bqm, apezar ~a fJlma, 
para na o suspender-se a extracçao das Jote~1as; que o ex- thesouretro das loterias da provmc1a do 
lembrei-n1e do illust_re professor de_mathematlcas, Rio de Janeiro, ue tinha 2 °/ J larece-me ue o 
ac ua r e , . . r. r. Silva Pmto, aca ou, como to os sabem, 
Ignacio da Cunha Galvão, a quem convidei para o dando um tiro na cabeça; que o fallecido thesou
logar, pedindo-lhe que estudasse "!J.m novo plano. reiro, pai do actual ex-thesoureiro, morreu com-

• • • . • o .. ~ 
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verificando-se um alcance de 271:000;$000 para com 
o thesouro afóra aquelles_ que póde ter com 0$ 
protectores, que por muitas vezes lhe adiantaram 
dinheiro para fazer as entradas no thesouro. 

Vê V. Ex. que mesmo com os 2 o;..,, é um nego
cio aleatorio, é um contratl:l em que se póde ga
nhar ou perder a fortuna, como em todos os nego
cios da natureza dos jogos ; é por tanto m1ster não 
fazer calculo sómente dos lucros provaveis si não 
tambem dos prejuízos possíveis. -

Othesoureiro tent uma porcentagem para admi
nistrar a empreza das. loterias ; todo o pessoal 6 
por elle nomeado e pago ; elle é responsavel para 
com o thesouro pelas fraudes, pelos furtos, pelos 
erros, pelos enganos dos empregados, pelos bi
lhetes que lhe não pngam e pelos que não se 
vendem. Tem multas pesadas. E para garantia 
disto exigi que entrasse para o thesouro com uma 
fianç,a de :1.00:000,5000, em dinheiro, que lhe fica 
alli rendendo 4. ''/ 0 , jm-o que se pagava nessa occa
sião pela divida Jluctuante, quando, no gyro do 
commercio, poder-lhe-ia produzir lO %ou mais. 

O J)razo de prestação de contas reduzi-o de 00 
a 60 dias, e não reduzi mais porque não era pos
sível; seria exigir maior pessoal para occupar-se 
no thesourn da verificação e pagamento dos bilhe-
tes recolhidos. • 

Eis a razão do au~;mento.de mais :l/2 °/o; ficando 
com i 1.;2 quando o thesoureiro da provincía 
tem 2 °/o. · 

O Sn. MoNTE :~Contra a lei. 
O Sn. 1\IrNISTRO D.A. F.UENDA :-Está enganado; 

vou mostrar. 
O SP.. MoNTE:-0 accrescimo da porcentagem 

dada ao seu compadre.-.. 
VozEs:-Ora! ora ! . . . . 
O Sn. 1\I!:NISTno DA FAZE:li"'DA:-Não é meu com-

padre... _ 
( Crusaút-se diversos apartes; sussurro.) 
O Sn. Mo:NTE:-Não é injuria dizer que um ho-

mem é compadre de outro. / 
0 Sn. LIMA DUARTE:-:l:sso é pequeno. 
o Sn. P.RESIDE:li"'TE :-Attenção r 
O Sn. MtNISTRO DA. FAZE:!-."DA·:- Não é injuria, 

diz o nobre deputado, mas é falso, affirmo eu; e 
ninguem póde julgar honroso faltar á verdade. 

Diz o decreto n.o 357 de ~7 de Abril de 184~ no 
seu art. 2. o : 

• Haverá um thesonreiro das loterias na eõrte, que 
vencerá os por centos ou a. quantia. que conven
cionar com o concessionario âa loteria, na intelli
gencia de que tem de fazer todas as despezas. com 
o material e pessoa.l da extracçãoda loteria. • 

O Sn. JosÉ MABIAl\"NO dá um aparte. 
0 SB.. MrnlSTR.O DA. FAZENDA. : - 0 decreto n. 0 

2936 de !6_de Junho d_e 186~, que regula o serviço 
, . . . 

"O ministro da fazenda contr.actará o:serviço da 
extraeção das loterias com qualguer pessoa idonea 

ueo · · 
loterias da côrte mediante um estipendio razoauel 
e por cuja- conta corram todas as respectivas 
despezas. • 

• O estipendio de que trata o artigo antecedente 
-será tirado dos ~ % ora deduzidos do capital 

das loteria.s em beneficio do lhesoureiro, e o rema
nescente dessa <leducção será recolhido aos cofres 
do tllesouro nadonal, e escriptru·ado como receita 
do Estado. 

O Sn. 1\lo:~~"TE :-~Ias a lei do orçamento ·tem con
si~er?-do só 1% _; por consequencia V. Ex. sup
pnmm esta rece1tn. do Estndo. 

O Su. 11!INISTUO DA FAZENDA. :-Primeiro que tudo 
a lei do orçamento nunca tratou das despezas com as 
loterias ; pela primeira vez o projecto que apre
sentei reparou essa omissão; em 2. o Iogar a lei 
do orçamento é annua e aquella autorização é per
manente (apoiad<Js), e desde que o acgmento era 
parn fazer-se o serviço regularmente, o que não 
era possível sem esta alteração, o ministro est:Na 
habilitado para fazel-o .... 

O SR. MOl\'"TE: -Os outros :1. 0 /o eram receita do 
Estado; fique certo disto. 

O Sn. !IIINISTno DA F.A.ZEl\-nA:-Receita do Estado 
não é só isso, todas as despezas que o Estado paga 
o faz com a receita ; i "/o que paga.va tambem
era da receita ; os salarios que paga. a seus servi
dores são tambem tirados da receita. 
A~ora si o nobre deputado quer dizer que a lei 

considernndo esse i %receita impedia dispor delle, 
engana-se : a lei do orçamento prende-se ao regu
lamento que manda recolher ao ·thesouro o rema
nescente dos 2 %, e não :1.% ; o quant·um !1ca depen
dente do contrato. Ora, o ministro modificou o con
trato· anterior, porque percebendo por e~e o thesou
reiro das loterias :1. 0

/ 0 deu á receita do E$tado o 
prejuízo de 271 contos (A11oiados). 

Senhores, .. a venda dos bilhetes de 1 ~teria con
stitue um verdadeiro commercio; o thesoureiro 
tanto mais vantagens pó de auferir quanto maior fôr 
o numero de loterins que fizer correr, assim como, 
tanto maiores são as eventualidades de prejuizos.Elle 
não recebe tudo qun.nto vende, não vende a dinheiro 
de contndo, é obrigado a fiar quantias avnl.tadas, e 
a expôr-se ao· risco de não ser pago; a sua respon
sabilidade é immensa., e para maior garantia do 
thesouro exigi que a fian{:a reduzida parn o ex.- .. 
thesoureiro fosse de novo elevada a 100:000,5000 e . 
prestada em dinheiro. o ex-thesour~iro p8r mais 
de uma vez requereu augmentoque lhe foi negado, 
mas em compensação deram-lhe a faculdnde de 
fabricar vigesimos; em cada loteria cllc fabricava 
30 mil e entregava-os aos monopolisadores, que lhe 
pagavam 11:0 réis por cada um, o que importava 
em i: 200;$000 por loteria, _o dobro de i/i % 
concedido ao novo thesoureiro. . 

Senhores, independente dessa grande responsabi
lidade inherente a todos os contratos aleatorios, ha 
necessidade para o systema da nossa loteria de grande 
pessoal, que é e deve ser remunerado na mesma 
razão da aptidão e dos serviços exigidos dos. empre
g-ados. Ota, de i84:i até !860, teve o thesouro 2 %
Hoje, tempo em que as co usas estão mudadas, em que 
os funccionarios pnblicos receberam o augmento de 
a " ,o r-c ... • 
soldo, em que os 20S dadiaria dos deputados foram 
elevados a 50$, os 308000 dos senadores a 75~(), 

ficar sujeitos _á mesma tabella pela qual eram pagos 
antigamente, ou ainda menos, porque a porcentagem 
de 2% foi reduzida a i I Vê V. Ex., Sr. presidente, 
qu.e a gmen n o o, e nao i 
sinão a · garantia de ter eomo· thesoureiro pessoa 
capaz, porque, como já disse, poder-se-hia eneon-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 26/01/2015 14:46- PÃigina 9 de 23 

Sessão em i3 de Janeiro de f.879. 447 

trar quem fizesse esse serviço de graç~, mas de 
graça era-trop chm·J (Jfuito bem; riso.) 

Eis aqui outra incoherencia: dividi os bilhetes 
em decimos, quando cond~mnei os viges!mos. 

Senhores, a primeira resposta que dou a esta cen
sura é que os dccimos não são vigesimos. (Apoiados; 
riso.) O decimo é o dobrodovigcsimo, e quem púde 
comprar este, nem por isso póde comprar aquelle. 

A loteria é para ser extrab.ida, e os bilhetes hão 
de ter uma divisão qualquer como antes tinham 
meios,.quartos e vigesimos. 

Eu supprimi tudo isso, e determinei a divisão 
dos bilhetes em decimos. Vou dar a V. Ex. a 
razão dcssn mesma deliberação, c não ·reêeio que 
a camara, julgando com a imparcialidade de um 
parlamento que se inspii·a no hem publico para 
julgar o seu delegado, condemne o meu procedi
mento como incoherente e contradictorio com o de-
creto de abolição dos vigesimos. -

Anteriormente havia vigesimos, mas, Sr. presi
dente, não eram todos os bilhetes que assim se di-· 
vidiam, eram ·apenas i .500, de modo que em cada 
loteria corriam ao.ooo vigesimos. 

Esses vigesimos não eram vendidos pelo thesou
reiro ao publico, eram monopolisados: elle os 
transferiá, percebendo por isso 4:0 r<Hs de cada um, 
o que em cada loteria. importava em 1:200~000, 
como já tive a honra de manifestar. 

Os monopolisadores, senhores, revendiam os 
vlgesimos llO povo a 11$200 cada um : 200 rs. em 

· 30.000 vigesimos diio 6:000~ por loteria, correndo 
por me_1 5 loterias como corTiam ordinaris.mente 
nesse n~mpo,- arrancaTnm-se 30 contos por mcz, 
ou 360:000-5 por unno ao povo, que dcsstJ modo fl
~avu su_iedo a um imposto oneroso. (iHuito bem.) 

1\iinistro da fazenda para exigir os dinheiros do 
Estado, tamlJem me julgo protcctor do contrF 

'buinte, para que nfio seja obrigado a pagar si:li'ío 
a quota que lhe cabe por lei ; entendi que o pro
cesso adaptado, crcava uma classe intermediaria, 
que vivia á custa do publico, c prohjbi·os vige
simos. 

Os vigesimo~ desappareccram, mus não desap
pareccu a indusiria, que continuou a ser explorada 
por meio de suc~cdades: cada bi~hcte era re
partido muitas vezes não em 20 vigesimo.;;, mas 
até em 30, em 40, creando-se verdadeiras loterbs 
com illus5o da lei, sem garantia a.lg:.;.ma para os 
comprndores. 

Pam evitar essa fraude,para matai-a, mandei di
vidir todos os Lilhetes em decimos, como é a pra
tica geral dos paizcs, onde correm loteri;ls~ de 
modo que não ha meio de monopolisn"r: aquelle que 
quer comprar um decimo, vai comprai-o ao the
soureiro, que. ê obrigado a_ vender_ p~Io pre~o 
legal; e se va1 comprar ao.s mtermed1anos e por 
desidia, ou porque lll__e. não. importa a_di!feronça; 
fal-o porque quer, e nao obrigado pelomjusto mo
nopolio. ':om isso nada tem que ver o governo. 

A divisão dos bilhetes em decímos importa,por-
.... 1 • l nte 

algibeira do povo, contribuint~ das despezas do 
Estado (AzJOiados). r • -

De maneira que aquillo que eu..· fiz em nome do 
em pu· 1co, os m eresses os meus conc1 a aos, 

attribue-se á protecção indevida ao thesoureiro das 
loterias, a quem trouxe muito maior trabalho, des-.. . . 

Não chamei o negocio para o thesouro, porque 
este não sabe nem póde saber fazer correr loterias, 
nem estava isto na altura do thesouro nacional 
(Apoiados). A casa do dinheiro publico não póde 
ser a casa do jogo publico. 

Porque não chamei concurrentes , como é de 
praxe, perguntou-se no senado. Porque não é nem 
nunca foi praxe esse absurdo; porque para. um. 
ca.rgo de fi:mça e de co.nfiança ninguem jámais 
se lembrou de chamar concurrentes. 

No St!nado, Sr. presidente, accusaram-me de 
perseguir as loterias , de atac-ar a liberdade de 
industria, para favorecer o meu protegido. 

O Sr.. À'!O!.\"TE :-Quem disse isto, tem muita compe
tt:ncia e o disse muito bem. 

OSn. IliiNrSTno DA F.-tzE:\'DA:-Não reconheco com
petenciu na ignorancia que confunde indu:Úia com. 
jogo prohibido, e desconhece as leis que puuern, 
como crime, a venda de bilhetes de loterias não nu
torizudas por lei. 

(Trocmn-se va1·ios apartes e o S1·. presidente re-
clamct attençiia.) . 

Sr. presidente, os meus adversarios tratam-me 
de incoherente, porque não têm consciencia que 
são a contradicÇ'J.o vivu, porque não comprehendem 
.os principias de coherencia do ministt·o. 

Senhores, nenhuma accusação é"menos sensata do 
que essa que· me fazem homens, que na camara. e no 
senado se pretendem os eleitos de um partido po
htico. Nomeastes .thesoureiro das loterias um amigo 
vosso! Pois a quem havia eu de nomear, senhores? 
A' um inimi!!o? Basta enunciar tão ridicu1u censura 
para tornar ~di:>pensavel a refutação, c provar que 
não é, não pó de ser arL;culada com bot:l fé. Corre
ligionarios dos meus censores, ficai sabendo que 
quando elles dlspazerem de e~"1pregos hão de dal-os 
a seus adversarios; amigos, ficai sabendo que qual· 
quer que seja o vosso merecimento, os postos, . 
quando elles governarem_;serão dados a.seus ini
migos ou pelo menos aos indi.frerentes! s~nhores, si 
isto não fosse um nbsurdo, seria uma hypocrisia. Eu 
sou de escola contraria; a quem hei de chamar sinão 
áqucllcsquc me auxiliam de coração, que me :~ju
daram na desgraça, que servem a mcs:na causa, 
que se ent!msiasmnm . com os meu~ triumphos a 
comparlilh:~m :t minha gloria? (Apoiados) 

Poi~ hei de dar a meus inimigos um log-ar que 
pódc ser exercido por quem comig-o lrnbalha para 
ron$eguir a realização dns mesmns idéls? Hei de 
tl.al" aos inditrerenLcs as· vantagens com que eu 
posso rccompensa1· a dedicação dos que consi
dero bons patriotas? 

O homem político que assim procedesse veria 
com rnzão formar-se !n:;-1 o vucuo em torno de si, 
c cahiria como um inepto desprezado de seus. 
amigos e ridicularisado pelos. seus adversarios 
(Apoiados). 

Si isso é um crime, senhores, eu sou, eu con
~inuarei a ser cr~minoso, p~rque hei d~ sempre em 

bilhetes. não é a mesma co usa que lidar com Portanto sempre que com vantagem do serviço pu-
60 mil, que a tnnto avultam os decimos por loteria. l blico puder nomear um amigo, fal-.o-hei contente~ 
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deixando aos meus censores o unico direito que 
têm o de examinar as qualidades e condições do 
amigo por mim nomeado. Esse é o seu direito l 
(A.poiados) 

Desde que ninguem contesta ao actualthesou
reiro das loterias aptidão e probidade (apoiados), e 
pelo contrario são todos obrigados a confessar que 
elle possue uma e outra cousa, eu declaro que 
honro-me muito em havei-o nomeado de prefe
rencia a outro qualquer (Apoiados). 

Não o nomeei por protecção, porque de pro
tecç:io não llrecisa; nomeei-o porque havia delle 
mistér e nelle depositava confiança. 

Conheço-o, Sr. presidente, ha muito, perdeu o 
pai, ficou orphão e pobre ... 

O Sn. CAliARGo:- Apoiado, é verdade. 
0 Sn.• SILVEIRA MARTINS (ministro da fetzenda):

E sendo.dos mais macas de seus irmãos reuniu-os e 
congregou-os todos ;·fundou uma pequena casa de 
commercio na ca}lital da provincia do Rio Grande 
do Sul, pou-co a pouco medrou, estabeleceu-se na 
côrte. e fundou tambem uma casa brazileira em 
Pariz"; tem fortuna e um credito muito hem esta
belecido por nunca desmrntida probidade. 

Por essa razão, princi1 tlmente, nomeei-o; não 
só por ser meu amign, mas por julgar-me 
responsavel pela nomeação ; quando elle pre
varicar , senhores , a censura deve recahir 
tambem sobre mim, o governo é moralmente res
ponsavel pelos ::tetos dos funccionarios a quem no
meia, porque deve ter criterio e conhecer a quem 
nomeia ( Apoiados). 

Censurar-me porque de a.dversario tornei-me o 
protector das loterias, é desconhecer a.s leis e 
ata.car o senso commum. 

Porque sou protector da.s loteria.s? 
Porqu'e prohibi a venda na. côrte das loteria.s il

le.,.aes, e só a.dmitti a. loteria do Estado, creada por 
lei a que d~vo ob_edecer, .e cuj_a extra._cç_ão está 
deba.ix:o da mspecçao c da du·ecçao do mrmstro da 
fazenda por constituir renda. do Estado. 

Senhores, eis aqui o que a respeito diz a lei 
n. 1099 de 18 de Setembro de 1860: 

• Art. :L o Ficam prohiuidas as loterias e rif!lS 
de qualquer especie não autoriza.das por lei. -:..~-nua 
que corram a.nnexas ::1. qualquer outra autórizada, 
sob pena de prisão simples de dous a. seis mezes, 
perda de todos os bens e valores sobre que ver; 
sarem. ou forem necessa.rios para seu curso, o de 
rilulta"igua.l á metade do valor dos bilhetes distri
buidos. » 

O decreto n. 2874: de 3i de Dezembro de 1861, 
que regula a e~ecução desta. diz qu~ nas mesmas 
pena.s incorrerao os que venderem bilhetes de lo-
teria.s sem a.utorização do governo. . 

Ora., nem que esta excepção _estives~e no espirito 
da lei o que eu contesto, eu nao a fana; e porque? 

Por ser adversario das loterias. 
Pois, senhores, se eu que!o acabar c~m .as lo

terias como hei de consentir ue lotenas Ille.,.aes 
se extraiam no Rio de Jane-iro ? _ . 

l\Ias então porque não acabastes com a loteria do 
Estado ? ~o~que nã2 tenp.o poder para ~to, por-

l:> 
parlamento fabricou. 

Atacastes a liberdade de industria mandando pro
cessar os vendedores de bilhetes e a reh nder os 

I hetes que podiam tirar .a sorte· gran.de. . · . 
Que senador é este, senhores, que da ao mmistro 

da fazenda attribuições sobre o chefe de policia I 

. Como correm as cousas no nosso paiz, que já no 
senado é aecusado um ministro pelo crime de ter 
feito executar a. lei, si tal ordem tivesse dado. }las, 
não fui eu quem mandou processar os delinquentes, 
foi o chefe â.e policia que cumpriu com a sua obri-
cração. -0 

Porque prohibi as loterias da provincia do Rio de 
Janeiro autoriza.das por decreto ? 

Porque sou adversario dellas,, e. não prohibi 
as loterias em absoluto porque não posso re\·ogar a 
lei. O regulamento já citado de 3i de Dezembro 
de :2.861 prohibe todas as loterias e faz uma ex
cepção em relação á provincia do Rio de -Ianeiro. 

• Art. 4:. o Além das loterias que o governo manda 
correr annualmente, só poderão ser extrahidas na 
côrte, com9 ora se pratica~ as da província do Rio 
de Janeiro •.• » 

Este decreto consagra uma odiosida.de, um pri
vilegio que não está no pen_samento da lei. 

Pois, porque ra.zão hão de ser extrahidas na 
côrte as loterias da provincia do Rio de Janeiro e 
não a.s de Pernambuco, as da Bahia, de S. Paulo, e 
de outras províncias ? · _ . 

Em nome da igualdade e da justiça a. que todas 
as provinciãs têm· direito, eu, longe de conceder 
autorizacão ás õutras que pediam para vender bi
lhetes na côrte, equiparei a ~o Rio d~ !a.n~iro ~ 
condição commum e rev:o~uei-lh~ C! priYI!egw: SI 
um decreto contra o espmto da lei permittc esta 
excepção,- .outro decreto conformando-se com o 
espírito da lei, revogou esta concessão. 

Não só com o espirito da le~, senhores, n_!as de 
harmonia com o pensamento da suppres~o das 
loterias, já ma.nifestado no relatorio, eu não podia 
· permittir que corressem loteria.s que só . d~pen
diam de meu bel prazer para serem supprrmida~. 

Ora, si propunha., como proponho, a. suppressao 
da.s loterias, como havin de conceder por favor, 
que corressem loterias, qumdo eu tinha o poder 
de supprimil-a.s? A logica exigia que pa.ra eu re- · 
clamar.ao corpo legislativo a. suppressão, come
çasse por supprimirtoda.s aquellas que illegalmente 
corria.m na cidade do Rio de Ja.neiro; e não dar-lhes 
mais consentimento. (Apoiados, muito ben~.) . 

Assim, pois, aquillo qu(} faz objecto da ~mha 
incohereneia na opinião dos meus censores, é JUSta
mente, aos -olhos de todos que vêm, resultado da 
minha coherencia. Eu não podia ~ondemnar _as 
loterins e ao mesmo tempo autorizai-as ; assim 
supprimi todas, cuj::~ supprossão estava dentro das 
minhas attribuições, e us unicas restantes, depen
dentes_ do corpo legislativo, prop~nho que se ex
tra.ia.m visto haver-se gasto o dmhe1ro, mas que se 
não concedam mais, e sejam abolidas. (Apoiados; 
muito bmn.) . . . 

Porque não proponho a suppressão Immedwta? 
Porque não póde ser. · . . 

Por conta dessas loterias o thesouro tem feito 
adiantamentos, e o estado do thesouro, que d'ahi 
p_ercebe tambem uma renda, n~o é, infelizm.ente, 

honra. 
0 SR.., MINISTRO DA FAZE:~>"DA:- Isso póde ~er 

nobre ·ara um individuo mas é um d~s ro osito 
para os Estados. Senhores, o primeiro dever dí!S 
Estãdos é a sua conservação, c a deshonra d~ hoJe 
póde ser á rehabilitação de amanhã (Apowdos). 
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O homem, si perucu a honra; pe~deu tudo; mas a As rendas das collectorias não são dos collec~ 
patria hoje se deshonra para amanhã reanimar-se, -tores, as collectorias são succursaes do thesouro e 
regenerar~se e levantar-se rediviva, pujante, de e~n qll;alquer época quando a caixa geral carece de 
suas cinzas (Apoiados). A França, ha dias tão aba~ dmhmro o ministro póde intimar as caixas subal~ 
tida, admira o mundo pelo exemplo de cordura, ternas das collectorias a que entrem no momento 
de energia e de vida, que dá, quando seus com ~s saldos existentes, que não sãó mais do que 
adversarios a suppunham prostrada para sempre. deposttos, que devem achar-se constantemente ás 
(Apotados; muito bem.} ordens do supremo adnlinistrador da fazenda pu-

O verdadeiro patriota tem uu1 dever supremo ; blica. · 
é o de considerar a patria sobre todas as causas, De conformidade com este principio incontes
e tudo, tudo sacrificar por ella. A patria não se tavel nomeei uma commissão para examinar as 
deshonra : aceita, Sr. presidente, as condições do collectorias da província do_ Rio, e fnzer os collec~ 
momento, as humilhações da desgraça: mas essas · tores recolherem os saldos existentes aos cofres
mesmas humilhações são muitas vezes um incen- do tl1esouro. O collector de Itag-uahy tinha um al
tivo para a futura regeneração. . cance. de mais de 50 contog ; ordenei contra elle a 

O Sn. GALDINO DAS NEVES : -Quando existem prisão ~dnünistrativa; elle _desappareceu e até 
homens como Gambetta (.iiila1·idade).. agora nrnguem llle poz mais olhos em cima. Pa

rece-me que basta enunciar o facto para ficar 
O Sn. SILVEIRA. M.utTINs (ministro da fazenda):- dispensado de justifica-r-me delle. . · 

Não sou tão pouco patriota, nem tão descrente dos ~iío foi preso o de Iguassú porque pediu a de
homens, que julgue a minha patria condemnada a nussão e o· fiador entrou com 0 .alcance inconti-
produzir sómente cidadãos da estatura do nobre nenti. · 
deputado, e que no meio de sua vasta superficie, Ordenei a prisão do de S. João do Príncipe que 
povoada de tantos_ milhões de haJ;litantes, não seja dec.lar?u não ter o saldo em cofre, mas em casa; 

0 ella capaz de dettar um e mmtos homens tao comm1ssario offereceu-separaacompanhal-o á casa 
. grandes como os maiores de qualquer parte dQ elle respondeu-lhe que nada tinha.Já, que o di~ 
mundo. (N-ume1·osos apoiados; muito bem, muito -n~eiro ~stava na côrte nas mãos de varias· pessoas. 
bent.) · Nao fo1 preso porque occultou-se, e só um mez 

O Sn. GALDINO DAS NEVES: -Onde tudo é grande depois entrou o fiador com o saldo devido. Foi 
e só o homem é pequeno, como diz Maximiliano. preso o de 1\langaratiba porque, além de alta.nr.ado, 
"(:flilaridade e sussun·o.) . · · · tinha mais· de um anno a escripta atrazada ;"lozo·. 

que entrou com o alcance, foi inunedia.tán:lente solto. 
O SR._ PnESIDENTE :-Attençilo! Foi preso finalmente o collector de Nictherov. acto 
O Sn .. MrNisTno DA FAZENDA: -Mas não me que prcduziu muito barulho, pm: ser esse coliector 

admira que me fac~m disso carga quando, honmdi.ssinw e illegalissima a minha ordem. vio-
senhores, me censúram por haver querido lentissimo o meu IH'o"cedimento. . · 
aproveitar o magnífico edificio da typographia Senhores, nada di<;;so é exacto : nem o collector 
nacional que custou ll.O thesouro mais de mil cumpriu com o seu dever, nem v ministro praticou 
contos. para desenvolver a typographia.e o Dim·io illegaliuade, e muito menos foi violento com es:se 
0/ficiaí,. tornando -os capazes de satisfazer o fim de funccionario, que entrava com os saldos de 15 em .15 
sua creação, }mblicar todos os relatorios e tra- ~ias, e si me não ens;-ano na ultiJpa quinzenl. 
balhos do senado e da camara. Eu realizei, · tmha entrado com 200;5000 pouco mats ou menos. 
desõe jã, á força de vontade, este desideratu_m, Ora, deve-se notar·que o consumo de estampilhas 
facto que tantas injurias e calumnias me tem va- em Nictheroy regula annualmente qQ:OOO,~OOO, o 
lido da parte da folha prejudicada; e os meus cen- que faz 3:000;$000 a 4:000~000 por mez. ··· . 
sores não se envergonham_ de_ manifüs~ar-_se. pu- No cmtanto o collector achava-se alcançado em 
blicamente representantes do mteresse.tndtvulual mais de 8:000~000, e mandado recolher á prisão 
contra õ interesse publico que eu ·defendo ! Cor- entrou com o saldo dessa quinzena no valor d~ 
tezãos da impt·ensa que diffama, e am que nu~ca iO:~~O~OOO I · · 
acl1aram defeitos, pesquisam agora pontos c Yll'· Poi.;, senhores, se o consumo de estampilhas em 
gulas do Diari.J Otficial, e até lhe attrilmcm_ os Nictlwroy·nãu excede ue 4 contos por mcz; se o 
proprios erros que commettetn. , collector de quinzena em quinzena entra qu~i;i 

No senado me ·censuraram pP.lo contrato dos de· sempre com centenas de mil réis, como na quinzena 
bates pelo meu antecessor feito de I1armonia com da pri~iio entrou com um saldo tlc 10:440~000 de 

do a s Itere· o no modo estampilhas 't • 
a me~a, quan eu pen_a 3 1" · Para vender-se o valor do iO contos de estam-de pan-amento, na novaçao- que fiz para con-
tratar mais barato o trabalho da camara, fazendo-o pilhas em !ii dias, ora preciso que o consumo su~ 
conjunctamente com o do senado, d'onde resultou bisse por anuo a mais de 200 contos. · 
para 0 thesouro uma economia maior de cem contos A verdade, senhores; é que o collector era. re
de réis. Aqui me censuram de prodigalidade, porque misso em fazer as entradas, apresentava balancetes-

uero arantir 0 thesouro · alli me censuram falsos, dando como existentes estampilhas que es-
. o m o 1 1e1ro no porque nao sou pro 1g-o para com a tmprensa m

justa que accusa os que defendem o interes~e pu-. 
blico e indeosa aquelles que lhe servem de mstru-. . . era presiden._te 

0 Sn. SILVEIRA. 1\'.f.ARTll\"S (ministro dafa_zenda) :
Disse ellc que foi ao thesouro e não lhe quizeram 
re er o dinheir Se e o- -

si, ninguem póde· acreditar que no thesouro se re~ •. 
cusas~ reeeber dinheiro ; todavia J!landei informar 
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o comelheiro director geral da tomada de contas, j Na falta de renda consolida-~e a divida fluctuantc 
e a resposta foi~ que ~u es}lerava: não ~ra _exatto. porque ~i assim não fôra, impossível seria encon: 
Esse c:ol]ectOJ." mnda na~ ~bte>e pi_ena qul}açao, por- t~ar mews para as despezas ordinarias do exerci
que.os livros dos cxcrciCiOS antenores nao_ os_ reco- ciO corrente. Este systema n~o póde continuar como 
lhcu, como era o seu dever, a~ thesouro; mtm~ado até ~gora, sef!.lexpôr a nossa ·pntria: :ts maiores ca
para o fazer reSJlOndeu que está ncabando a escnpta. la_mJdad.es. Em pouco tempo toda a renda publica 

O Sn. ZA~IA :-Ha de sahir cousa beni feita. nao s_era su~cie:_nte para pagar os juros dos em
O Sn. SI.LYEIRA :MARTIXS (1ninistro da fazenda):- pre_s~m10s st 11<10 l~U~~rmos. um parad~iro _pela 

Elle propno, senhores, confessou-me haver dado a mats sever~ eeononua a pratiCa de gas_tar mau; do 
seu antecessor, para deixar-lhe o Jogar. a quantia que l?r<?dUzimos · _ _ . _ 
de seis contos de réis! · . . I~te~Iz~ente os males ~ao f~ce1s ~c prattcar-.se, 

Entretanto. pela demissão deste collector mas nao :se podem remed~ar ?- um dta; c eu qu~ os 
n~o houve ·injuria que não atirassem ao mi- conheço,, c çensur~ s_ou obr1gado a contemporisa_r 
rastro da fazenda, atac:mdo os sentimentos do com e!Le:s. Con~o _lMVla de fazer frente aos 4:4: m}l 
meu corarão. quando, ali:is, em ,-ez de cruel, fui c~nto.:s de defictt do ~rçamento futuro, tendo atras 
benigno: podia mandai-o processar, e contentei-me ~:., l~lll contos~ de bilhetes do tl~esouro, que Sl' 
em us:-~r da faculdade que me concedia o uecreto devem pagar · •• 
dt> 5 de Dezembro de 181:9. de decretar a prisiiQ N~o ha reliled!o, cumpre curvar a cabe c a perante 

· ~dministrativa sem ulterior in·ocedimento judicial! a _l~I da necessidade, e üOI?-S~idar mai~ uma vez a 
Tenho, é verdade, a coragem do cumprimento do d1V1da fluctuante pela enussao de apollces. 
dever publico, que col!oco acima de tudo, ma~, Senhores, isto é dever legal; o ministro está àuto
confesso que o faço m~utas vezes com o corarao rizado para fazer a operação, como já mostrei len
&pertado e _com as lagrunas nos olhos. , do-vos o artigo da lei do orçamento vigente; não 

O Sn. IG::.\"ACIO :u.umxs :-Nunca vi no paria- está só autorizado, porque a autorização póde ficar 
mento defesa mais completa e mais cabal. (Mttitos dependente da opportunidade e.da conveniencia de 
a1>oiados.) que o ministro·é. juiz. supremõ, visto que é o 

o SR. HYGI~O SILVA :-Assevero a v. Ex. que responsavel; esta .obr1~ado, porque ale~ facul
a opinião publica honesta é a seu favor. (Muitos ta-lhe manter CU?- Circula(;ao o maxtmo de 
apoiaiWs) :1.6.000:000~000 em b1l}letes do thesouro. Portanto, 

· ~- . havendo 44:.000:000$000 de divida fluctuante, o 
O SR. GALDI~O DAS NEVES:- :Nao resta duvtda. ministro estava no recrimen da illeO'alidade e devia 
0 SR. MINISTRO DA FAZEXDA: -Eu tenho con- sahir delle pela consolidação. EU

0

SÓ podia manter 
sciencia dos meus actos, e dos motivos justos e este regimen pela conveniencia de haver dimi
patrioticos que os inspiraram, estava intimamente nuido o juro de 5· :l/2 a 3 %, e de estar :;J.rmado 
convencido que uma vez.e:q)ostos ao parla.mento com papel-moeda para qualquer eventualidade. 
nenhum homem de bem deixaria. de julgar que Tinha porém de tomar uma deliberação final, 
o ministro nada mais fez do que prnticar o seu porque o governo por todos os meios procura evi
dever e resguardar os dinheiros publicas. (Apoia- tara éxtremidade suprema de lançar mais papel 
dos; muito bem.) . em circulação, e não poderia fazel"O, si conser·-

Creio que sobre esle ponto. de loterias c collec- vasse uma 'divida fluctuante tão grande como era 
t01·ias nada mais devo acrescentar (Apoiados). · a de 4,~.000:000;5000, quando a lei só Ihe }lermittia 

Vou passar a outro, e lisongeio-me de atlirmar :16.000:000~000. Portanto", independente da auto
que sou censurado por haver feito uma opl"':.d~o rização estava o mjnistro obrigado a consolidar a di· 
que não tem-igual nos annaes financeiros do nosso vida por meio deU.m emprestimo externo ou interno. 
paiz. Externo, ningu:em ha que pense em semelhante 

« Foi sorprendido 0 parlamento e 0 paiz, disse causa,· com o juro alto na praça de Lop.dres, e 
no senado 0 illustre conselheiro Teixeira Jumor, que muito mais caro nos sahiria pela necessidade 
com a emissão de t10.000:000;$000 de apoliccs.~ ·da compra de cambiaes para pagarosjuros. O que 
Admira-me sómente que sej:t ,1m velho paria- podia eu fazer? Emittir apolices. E qual era ope
m.entar' um ex-ministro que articule semelhante raoão mais vantajosa para o Estado "! Era ao par. 
censura, po1·que devi:~. saber gue operações da n:i- Acima do par o governo não poderia emittir. por
turcza das de emissão de apohces não se fazem no que ficava impedido, no futuro, -de converter a 
parlamento, não se fazem na praça publica, nem divida, tinha de sujeitar-se á alternativa da alta ou 
pela imprensa, sob pena de sacrificar-se de antemão da baixa, porque então dir-se-hia-vós especulais, 
o interesse do Estado (A.zJoiados). s. Ex. não podia emittis apolices acima do par e só pagais o seu 
ficar sorprendido, porque collaborou na lei do valor nominaL -
orçamento, e deve ter muito em memoriu a au- .Um governo honesto prefere a tudo o seu credito, 
torização nella consignada ao poder executivo para e não podia emittir ácima do par. A vantagem 
cinsolidar a divida fluctuante _ suprema do governo nesta operação era, portanto, a 

a consolidar a .divida fluctuante e a emittir, por 
antccipaçã1 de receita, até 3 quantia de :l6~000:000l) 
em_ bilhetes do thesouro. Si os i6.000:000li são an-

1 ~ao e rece1 evem ser gra ua me e r s-
gatados, ã proporção que a receita fôr acudindo, 
e li_quidar-se definitivamente e pagar-se a divida, .. ~ . . .. 

m.eze~ ·.addicionaes,. para que. não p~se par!! o 
exerci cio futuro um de{ic1 t do exercic1o anter10r .. 

emissão ao ar_ · 
PÕis bem, foi ao par feita a.operação. 4.0.000:000~ 

foram consolid~das, porque esgotou-se tambenro 
ultimo dia dos 6 mezes addicionaes do exercício 
pa s , ~ · - · - , 
além do deficit de M.OOO:OOOS, havia o orça
me!J.to ue vamos fazer~. ~e ser augment~do com 

o deficit subiria a 88.000:000,; consolidados os 
4:0.000:000$, só tem de ser incluída ~o orçamento 
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a renda perpetun,.h;to é, ojuro de 6 %, que é 
2. q00:0006. 

llas~ dizem agora:- O b:mco d•1 Brazil offcreceu 
apolices a 92 °/o, com juro de 5 o;., e era uma ope
ração mais vantajosa. Isto é"pura e simplesmente 
uma falsidade. Vou apresentar :i camar:~ a. otrerta 
do .banco do Brazil que ficou verdadeirmncnte 
logrado nesta operaç.1io, porque cont:.va, como tem 
feito outras vezes, impôr a lei ao tbesouro; e 
eu emquanto fõr ministro da fazenda, nüo ~ei ~i 
penso mal, mns entendo que o thesouro (~ sempre 

-O mais forte. 
Senhores, tratei de estudar o meio de diminuir os 

onus do thesouro, porque em uma épocn em que o 
thesouro paga pela divida fluctuante 3 o /o, em que o 
emprestimo de ouro tem 200$000 de premio, o bond 
vale 1:2006000, em que as apolices estão por preço 
extraordinario, entendi, no interesse das industrias 
e sobretudo da lavoura, que o thesouro devia pagar 
menos juro i)elo capital que tomasse aos particula
res. Emquanto, Sr. presidente, o thesouro pagar o 

·juro exorbitante de 6 °/o ninguem quererá correr o 
risco de emprestar capitaes a outro freguez; todos 
descansarão no credito do Estado levando seus di
nheiros ao thesouro. (1lfuitos rizJoütdos). E· Yital 
necessidade que o thesouro seja allivindo de tiio 
grande premio pelos capitaes que tonw, pnrn quo 
estes possam, em procura de melhor retrihui•:iio. ser 
empregados nas industrias. , 

O Sn. SouzA C . .uwALHO :-0 melhor ~.lo governo 
' não se metter com isto. 

O Sn. BuAnQtr.E DE MAcEoo:-Em toda parte do 
mundo o thesouro recebe dinheiro. . 

- 0 Sn. SILVEIRA MARTINS (minist1·o da fazenda): 
-O thesouro ha de receber dinheiro em quanto 
o imposto não fôr pago adiantadamente. ( .. Vultos 
apoiados e apartes.) 

O Sn. BULcÃo :-}Ias não banco deemprestimos,
como n·o Brazil . 

O Sn. PEDno LUiz :~Nos Estados·Unidos o é. 
O Sn. ButcÃo :-0 thesouro no Brazil é o pri

meiro banqueiro. (Ha muitos apm·tes.) . 
O Sn. SILVEIRA 'hbnTINS (ministro da {azenda):-

0 thesouro não é banqueiro, porque toma dinheiro 
para as suas · despezas ·e não para emprestai-o por 
maior juro, como os bancos. Eu quizera que os 
nobres 'deputados qae não querem que o thesouro 
tome dinheiro emprestado~ me ensinassem o meio 
de fabricai-o quando elle não tem nas suas arcas 
o necessario. O thesouro nestes casos ni'io póde 
ficar privado de recurso do credito e, como um 
particular, passar, letras que hão de se1· resga
tadas quando a renda fôr arrecttdaaa. 

'O Sn. Butcio :-E' o peior dos banqueiros. 

dcs~e que antes da conversão eu emitlisse a ;) 0 /o 
aba1xo do par, com que direito podia reduzir as 
apolices de 6 °/o já emittidasa 5 Ofo ao par? 

Conversei sobre o negocio com o Sr. presidente 
d!> banco do Brazil, que depois t.le ouvir a dirccto
na otrereceu-me tomar as 30 mil apolices de 5 °/o 
a. 92, media?-t~ a:; contlit_:ões que proporia no caso 
de ser adnuttula a 'negociação. Desde que uão era 
ao par, me não fazia contn, porque as apparentes 
yanta~ens que o thesouro tirava d~ operaçâ? iam 
nnpethr rnmores que o thesouro pode aufenr ou 
p~ln co?-v.ersão ou pelo imposto sobre a. renda, e 
nao acmtm a proposta. 

O Sn. BuARQUE DE MAcEDO : - Fez muito bem em 
não aceitar. · 

O Sn. SiLVEIRA MARTINS (m-inistro da fazenda) :.:_ , 
Não podia aceitar. Mas isto foi ha tres mezes pouco 
mais ou menos. Aprecie agora a camara a boa fé ® 
banco do Brazil. Prestes a findar-se o semestre addi
cional do exerçicio tratei, no cumprimento dnlei, de 
consolidar a divida fiuctuante, autorizando um cor
retor a tratar do negocio mediante as condições que 
lhe foram dadas por escripto e .que se podem resumir 
n'uma. só : mnissão tle·rdadeiramente ao pa.1\pagando 
o 'thesouro juros da data ·do recebimento do- di
nheiro em diante. Offerecida a op·eraç;ão ao banco, 
clle aceitou-a, impondo a cond·ição de .não tratar
se ua conversão nem de lançar imposto sobre a 
renda. 

O Sn. ALVES DE AnAUJO :-Informam-me que o 
S1:. Visconde de Tocantins pag~:va 92, e queria 
apenas sflr informado sobre as condições. 

O Sn. SrLVEirtA :MARTINS (ministro da fazenda) : 
-Não era 92 e sim 90 a 6 °/o, nos wrmos da.mi· 
nha autorização; e com as condições que já referi 
o banco pagava ao par. 

O Sn. BuARQUE DE MA.cÉDO :-Não ba governo 
·sensato que abdique... · 

O Sn. AL\"ES DE ARAUJO :-J\<Ias pedia informação, 
ou impunha condição ? 

O Sn. :MINISTRO DA FAZENDA. :-Queria -compro
misso, que o ministro não podia. fazer, sem usur
par os direitos do parlamento qu,e vota os im
postos. (~Iuitos apoiados.) 

Foram rep_ellidas as condições tlo Banco, c á .vista 
disso, clle offereceu tomar sem as condições exi
gidas os 40 mil contos a 90, e a 6% ; recusei ainda e 
tiz a operação nos mesmos termos da prop_osta a 100, 
isto é, ao par. Como, pois, informa o bane<~ ao 
senado que recusei proposta mais· vantajosa? 90 
será mais ao que 100 ? Será boa fé occultar~sc a 
transacção presente para fallar-se de outr:~; que 
não teve, ha tres mezes,· consequencia pelas ra
zões que já expuz, e que. de certo não seria pro-

O Sn. BuARQUE DE ~L\CEDO:- O thesouro pre· · 
cisa de dinheiro, e toma-o por antecipação de 
renda. 

posta si' o ministro, como era dever de lealdade, . 
manifestasse a intenção de taxar a renda ? Nessa 
mesma occasião, ha ~ mezes, o Sr. presidente do 
banco otrereceu tomar 30 mil apoliees acima do par 
oro 50 o de remio, mediante as mesmas con-

dicões. o que tam em recusei pe as mesmas razo : 
porquê. impediria a reducção futura da divida. 

O banco já não procedeu bem com meu ante--
cessor a quem · · , ·., - . -
der-lhe 30 mil contos de apolices a 97 °/o, que 
não foram realmente a;97 sinão a 96, visto hayer-se . . :-- o 

haviam venc.ido. 
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.Ã. emissão C{ue fiz é de outra ordem, não paguei 
corretagem, e as apolices entregues. em Janeiro são 
pagas a con~ de i·é!_g, as que forem e~tregues nos 
mezes segumtes suo pagas com os JUros que o 
thesouro tem de pagar no fim do semestre ; ê 
verdadeiramente ao par-. (llfuitos apoiados.) 

Por melhor que seja a operação clamam lli.
gtms nobres senadores contra. o ministro da fa
zenda, que :i emis~ão de apolices preferiu emittir o· 
Jlapel-moeda, c no emtanto emitte :~gora apolices ! 

Senhores. ns circumstancias mudam e com cllas 
os -{)Xpedierites ; ninguem toma quinina por gosto, 
toma-se 11ara matar a febre. . 

Não sou mnigo de empz:estimos, salvo para serem 
applicados em servi(.'os reproductivos; sou ainda 
menos amigo do papel-moeda. llfas as neces:.:idades 
do nosso paiz c o estado em que encontramos o 
thesouro não nos deixam escolha de meios, obri
gam-nos a lan(.'ar mão dos recursos possíveis. 

As ~O mil apolices foram emittidas Ila!:a conso
lidar a divilla fluctuante, c os 32 mil contos ue pa
}Jel-moeda foram con~agrndos a pngar o soldo das 
tropas, as despezas da coloni~acão. e soJJre tudo 
a acudir os nossos irmãos do Nohe; que estavam 
morrendQ. à fome, victimas da maior calamidade 
que já calliu sobre o nosso paiz (AlJOiados).-

Queriam que o governo deixasse ao desamparo 
centenas de milhares de nossos concidadiíos? Si a 
eonstituição .não ·garantisse os soccorrós publícos, 
ainda assim o patriotismo do gabinete os garantiria 
(Apoiados). · 

O momento era supremo, e só o papel-moeda 
fornecia recurso prompto para salvar da morte 
uma popula<(ãO faminta. · 

Não foi opmião individual do ministro, nem do 
governo ; foi tambem. do conselho de estado; e 
principalmemeda secrão de fazenda composta do 
Sr. Visconde d{) Rio Branco e do proprio Sr. conse
lheiro Teixeira Junior, que tànto estranha a emis
são de apolices. 

Que queriam que fizesse ? que resgatossc a di
vida fluctuante eom o papel-moeda? mas então 
em vez de 60.000:000;) seria preciso-emittir mais 
de !00.000:000~; onde iria.nios parar neste mar de 
ptl])~l ? 

Em.1868 o gabinete Itaborahy promul~ou um 
decreto autorizando a emissão de 40.000:000$ de 
papel-moeda, dos quaes gastou · 33.000:000,?, 
muito embora no seu rclatorio dissesse que tinha 
emittido 23.000:000;$000, por haver aproveitado 
lO.OOO:OOOrS por conta de notas substituídas an
tecipadamente emittidos pelo Sr. Zacharias ; e 
~pezar disso não fez a 90 o celebre emprestimo 
nacional de 30 ·mil contos, de papel depreciado, 
promettendo pagar em om-o capital e juros'! 

Como, pois, estranha-se que por haver preferido 
o ministro da fazenda em Abril emittir papel, não 
possa em Dezembro emittir apoliccs ~ 

· Nem mesmo que o . governo quizesse emittir 
apolíces, ·podia, quando emittiu papel, fazel-o, 
sinão com um immenso prejuizo para o Estado; 
por uma simpl_es razão: p~rque uem o_ thesouro 

Barão de Cotegipe por haver lancado em circula
tão papel recolhido, nos seguintês termos : 

«O Sr. Cesa.rioAlvim:-Esse papel-moeda, vê-se 
do presente relatorio, esteve em circulação que a 
lei de 29 de Maio legalisou, até Janetro do anno . 
passado, tempo em que foi remettida ao thesouro 
a ultima parcella desses recursos . fornecidcs aos 
bancos. Pois bem, senhores, deduz-se do relatorio 
do honrado ministro, que esse·dmheiro foi metti
do por S. Ex. em ·circulação pois que só a 30 de 
Setembro, isto é, nove mezes depois, é que o lwn
rado ministro mandou á caixa de amortização 
para in utilisar. os 9. H8: 000~, restitui dos, pelos 
bancos. . 

• O Sr. lilinistro da Fazenda :-Está enganado 
completamente. 

« O Sr. Cesa7'io Alvim:-V. Ex. contesta o facto, 
mas elle se deduz do seu relato rio. • 

O Sn. MrxrsTRO DA F AZEl\"DA : - Senhores, facto 
semelhante a este tão categoricamente negado foi 
realmente praticado pelo nobre ex-ministro da 
fazenda como· vou provar com os documentos que 
passo a lêr. . 

~ Illm: e Exm. ·sr. ·conselheiro ministro da. fa
zenda. 

O Banco do Brazil -offerece ao thesouro nacioncl 
por emprestimo a quantia de oito mil contos de 
réis pelo prazo de seis mezes e juros de 5 "/o ao 
anno; ficando livre ao thesouro resgatal-o quando 
llJe convier. 

Banco do Brazil, :19 de Junho de 1877.-0 vice
presidente do banco, Visconde de Tocantins. • 

" Despacho. Aceito; devendo, porém, oSr. the
soureiro geral levantar esta somma á medida das 

. precisões que tiver a caixa geral para occorrer aos 
pagamentos a seu cargo. . · . 

Rio, 20 de Junho de i877 .-Barão de Cotegipe. » 

Pois ben:í, nesta data em .que o banco do Brazil 
offerecia por emprestimo ao thesof!_ro oito mil con
tos de réis, a juro de cinco po"r cento, o banco do 
BrazH pedia emprestado ao thesouro oito mil contos -
& réis a juro de cinco por cento. -

• Illm. e- Exm. Sr. conselheir.o ministro da fa
zenda. _ · 

« O hanco do Brazil propõe receh.er do thcsouro 
nacional por emprestimo a quantia de oito- mil 
contos de réis, offerecendo em garantia nove mil 
apolices do valor nominal de um conto de réis, 
sendo esta operação realizada nas condirões da 
lei n. 2565 de 29 de Maio de :1873. 

• As nove mil apolices offerecidas são das que.tem 
de serimtreg-uesaté 30 do corrente mez, e que-V. 
Ex.. dará as precisas instrucções para que sejam 
inscriptas com·a'declaração de .servirem de penhor 
ao referido emprestimo. • . 
• « O prazo do emprestimo será de seis mezes e o 
juro de 5 °/., ao anno, podendo o banco receber 
sua importancia em prestações, como fõr conve
ni!3nte a ambas as partes, bem como antecipar o 
pagamento. 

'· .-presidentê do Banco, Visconde de Tocantins. » . 

• - Despaclto.-Aceito e expeç:im-seasordens pre-. "" •' . . .. . ... .. ~ 

de amortização.-Rio, 20 delunhodei877.-:-Ba1~ão 
de Cotegipe. • · 

o edia 
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co oito mil contos, ficanuo em garantia as apoU-
ces que elle ainda havia de receber. - · 

O que significa ís to ? O thesouro recebe do 
banco do Brazil· 8 mil contos a 5 °/0 e dá ao 
~anco na mesma da~a, a mesma quantia, ao mesmo 
JUro; 

Qual o resultado deste negocio? zero. Quem 
deve : o thesouro ao banco, ou o banco ao thesouro? 
nenhum deve. Qual pois o fim deste artificio? . 
· Tirar dinheiro da caixa de amortização e emit
tir papel-moeda J)Or conta do thesouro_ 

E si não, veja-se esta ordem expedida reserva
damente á caixa da amortização sem ficar regis
trada no thesouro: 
_ " Minísterio dos negocias da fazenda.- Rio de 

Janeiro, 20 de Junho de :1877. 
.. • Tendo resolvidoacceder árepresentaç~o que me 

dirigiu o banco do Brazil sobre a necessidade de um 
emprestimo que o habilite a ocorrer á escassez 
de numeraria que sente a praça para as liquidações 
do presente semestre •. sendo o dito empreslimo 
realizado de conformidade com a lei n. 2565 de 29 de 

. Maio de :1875; sirva-se V. S. mandar preparar 
com urgencia e pôr á disposição da thesouraria 

. geral do thesouro nacional oito mil contos de réis 
em notas do mesmo thesouro para aquelle fim. -
Deus guardê â V. S.-Bm·ão de Cotegipe·.-sr. 
conselheiro inspéctor interino da caixa da amorti
zação. • 

Assim v& V. Ex. que uma operação formal
mente negada pelo ministro como criminosa, a 
ponto de franquear as portas· do thesouro, para que 
o deputado verificasse a falsidade da accusação, e, 
dias depois, subrepticiamente realizada, sem scien
cia do parlamento. 

Estes documentos que exhibi são a mais evi
dente prova que na occasião em que o Sr. Barão de 
Cotegipe <Jniittm apolices a 96 o banco do Brazil 
não tinha dmheiro para pagai-as~ e que o ministro 
emittiu clandestinamente- papel-moeda. 
· No emtanto agora até· citam-nos, como si não 
soubessemos, as leis criminaes que punem a emis
são; a um governo que patriotlcal!lente, á luz do 
dia, diz : -não achámos outro romedio mais profi
cuo.; violámos a lei forçados pela necessidade que 
é mais forte do que dla, para salvar os nossos com
patriotas da fome ; ;estudai ~s circumstancias; ex~
minai nosso procefhmento; SI somos culpados deve1s 
punir-nos: si collocámos :! patria ncima das leis, não 
seremos benemeritos, porque,fizemos nosso dever, 
mus temos direito a um bill de indemnidade: con
cedei-nos. (Muito bem.) 

- Aquelle que levant1 a. voz para accusar-nos do 
que -tlzemos publicamente com a nossa responsa
liilidade, fazia em circumstancias ordinarias o 
mesmo que fizemos em circumstancias supremas, 
occultando a verdade ao parlamento perante o qual 
era responsavel. (Muitos apoiados, muito bem.) 

A differença que existe entre nós e elle é a mes
ma que exi~te entre. a lealdade e a hypocrisia. 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA : -O que admira é que 
ainda tenham tanta eoragem para f aliar. 

1 e acabo de mostrar rova-se uc a emissão 
do papel-moeda veiu. ainda satisfazer a gran c ne
cessidade de meio circulante. que havia na praça. 

Mas senlwres, o cambio baixou; é outra queixa 
contra o mrmstro, como s1 os mm1s ros po essem 
revogar as leis que regem os phenomenos socia:s, 

A baixa do cambio não é effeito da emissão - basta 
dizer-se que si· a baixa do cambio fosse effeito da 
~íssão, o {!~Pd ~epreciado daria ao producto na
ciOnal, o cate, mawr preço ; mas o café está baixo 
da ~esma maneira. A baixa do camJ)iO é antes 
effetto da baixa do nosso producto,e que por isso mes
mo que é abundante tornou-se barato: o valor 
da_exportação não corresponde o da importação, 
b~Je 400 mil saccas de café não têm o valor de 250 
nul da safra passada. 

Si fosse depreciação do meio circulante então o 
producto supia ~e preço,senhores,pela mesma razão 
p~r que o ~mhe1ro fi_ca barato; mas si o producto 
n_ao sobe, e porque o producto é que está depre
crado em VIrtude da abund:mcia e das circum
stanc!as especiaes dos m~rcados europeus. 

FUJ censurado por nao apresentar-me na im
prensa a discutir a conversão ou a medida que· . -
tivesse em vista realizar. A mesma censura acaba 
ue ser feita ao illustre Leon Say, mfnistro da 
fazenda em França . 

o Sn. Bu~nQUE DE MACEDO:- Agora mesmo . 
O Sn. MINlsrno nA F AZE:s-nA:- Say defendesa o 

no discurso que vou lêr, . dizendo : « O honrado 
Sr. Haentjens fallou da conversão, e queixa-se d
haver-me muitas vezesjnterrogado sem obter :rese 
posta. Não respondi aos diarios que me interpel
lavam todos os dias, porque essas questões não 
devem ser tratadas nos jornaes, são questões muit
delicadas, da iniciativa do governo, e só devem 
app.arecer, á I~ qu~ndo o governo apresentar um 
proJecto ue ler O rllustre Courrc!le Seneuille no 
Economiste de Le Roy de Beaulieu tambem diz 
que as interpellac:;ões da imprensa são inpertinentes; 
e que o ministro não deve dar resposta que póde 
destruir os planos da administração e compro
metler os intere!':ses do Estado. )) 

Nem mais nem menos foi o que fiz; não dei 
resposta ás perguntas dos interessados, contentei
me em assegurar que o governo não tomaria 
deliberação c1ue não estivesse na esphera de suas 
attribuições dentro dos limites da justiça. 

Senhores, aquelles que se dedicam ao serviço 
publico excitam gempre contra si os clamores dos 
xnteresses particulares cme vivem á custa dos inte
resses do Estado. Houvê patriota, Sr. presidente, 
que julgou-se com direito a prégnr o resgate em 
ouro das apolices pag-as em papel, e isso em nome 
do interesse deste pobre povo brazileiro. 

O Sn. BuA.nQUE DE }I.I.cEDO :-Era uma exigen
cia infantil. 

O Sn. !'IunsTno DA FAZEXDA:-2\.imprens$~ que 
se esquece dos interesses geraes, para tornar-se 
instrumento do interesse individual, jámais póde 
ter os fóros de orgão da opinião publica, e o mi
nistro que pl'ocura realizar-o bem geral, e defende 
os interesses da patria deve orgulhar-se de affron
tar-lhe a opposição. 

Com isso só tem a ganhar. 
Bem sei que o interesse ferido grita e faz ruido, 

e ao onge parece er a guma razao. 
O Sn~ LmA. DuARTE:- Fórma pelo menos a falsa 

opinião. 
O Sn.. MINISTRO DA. FAZE!'I"DA:- asso agora a tratar 

do (leposito do dinheiro dos orphãos, e explicar 
porque fiz b~.t~ar o juro de 5 a ~ Ofo, quando por 

Senhores, ha uma differenç~ muito grande entre 
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a divida de deposito de orph~os e a diyida de _at?o
lices. AIJ nasso que as apohces constttuem dtvtdu 
consolidadi com o·caracter de perpetuidade, sem 
que o governo percu o direito de resgate quando 

uizer, os depositos dos orphãos são o que o nome 
i , . .. ~ .. o.. .. t. • -

mento. Cfír;.o comparur uma cousa com outru "! 
Ainda üa dias affi.rmei nesta. casa que o prazo 
longo tambem é barateza. ~ 

A divida perpetua a 6 °/u não é mais cara do 
que um deposito, que faz parte da _divi~a tl\I.C
tuante a 4. "/ e ue o thesouro esta obr1gado a 
pagar não so os JUros, mas tam em o captta ao cre
dor. A lei quando mnrcou 5°/o para os dinheiros 
dos orphãos e 6 o;o pura os da caixa economicu 
marcou apenas um max.imo, não obrigou nem podiu 
obrigar- o thesouro a pagar um juro maior do 
que aquelle por que podia tomar dinheiro na praça. 
o regulador do premio destes emprestimos tanto 
c orp aos como a catXallao e o JUro as apo tc s, 

mas o do.s · bilhetes da divida fluctuante de que 
fazem parte. ,E _s.e assim não são classificados ~os 

. pa.ra que essa divida. não avulte, mas em todos 
os paizes são assim considerados com justa razão. 

Demais niliguem é obrigado a levar seu di
nheiro ás caixas ecol!omicas, nem os orphãos são 
obrigados a depositar seus haveres no thesonro. 
O;; ju}zes de orp?ãos podem mand_ar converter o 

esses 6 °/~, q~e a divida fluctwmte não perçebe, 
e até empregar em bens de ra:zes se assim julgu
·rem necessario. 

Nestas circumstancias si o thesouro tem o 
dinheiro que quizer dos bancos, a 3 %, quando 
estes recebem dos particulares a 2 "/o, .que injus
ti~,.,'l fiz aos orphãos, mandando reduzir os juros 
pagos pelo Estado a 4. % ? 

Que emJ>rego mais vantajoso podem aetualmente . . - ... 

deposital-o no thesouro a 4 °/0 '! Os que censuram 
esta medida querem gravar os contribuintes para 
dar aos orphãos, sem notar que estes têm direito 
a protccção, mas não importa isso direito de lezar 
totlos os outros. · 

Senhores, julgo.ter dado t~das as t•xplica~;ües que 
me faram Betlitlas, e reJ(laadule a ta da~ a;; eeaseras 
que me zeram na outr:t casa do pm·lamento. 
(.Muitos apoiados.) ... 

Não respondi aos insultos pnr uma_razão muito 
simples: o meu. insultndor, o conhero ha muitos 
annos, é um homem de bem, tem uma alma franca 
e generosa, porém, senhores, não ha ninguem que 
não tenha seus defeitos, c elle tem um muito 
grande , é uma :vaidnde que o persuade ser 
eU e o uni co homem no mundo que ama os principios 

et rn ·usti a uando aliás não Jnssa de um 
joguete nas mãos os espertos que lhe conhecem 
<.ls manhas, e lisongeiam-lbe ::~s fraquezas, exas
perando-o contra todos aquelles que lhe causum 
inveja. Agora, não sei si atormentado pelas 
dores do rheumatismo (1·iso), si pelas ancias da 
sua imagin-aria hypertrophia do cOI·a!:ão, a sua 
sanha mais se acende a sua intclli"'encia se 
tur a... · 

ALGm<s S'Rs. DEPUT.wos: -Não apoiado. 
O SR. MINISTRO-DA F.UEl'I"DA:-... e elle desafoga 

a dôr n~s descomposturas que passa ao· gabinete. 

Si isso lhe serve de lenitivo, eu perdôo-lhe, que 
não tenh<l alma para lutar com um enftlrmo. (Não 
apoiados.) 

O Sn. GALDINO DAS NEVEs:- Não up:1iado; é 
por ue elle tem brio. 

O Sn. MINISTRO DA FAZENDA : - Senhores, _co
nheço ha muito tempo o Sr. senador Silveira Lobo,. 
não quero acreditar, não acredito qua S. Ex.. seja. 
um vil calumniador. Elle o é, si o que a meu 
respeito affirmou, não o fez dominado pela paix.vo. 

O Sn. CARLOS AFFONSO E oUTnos Sns. D.!i:PU· 

O Sn. :lllrNrsTno DA FAZENDA:- ... é um enfermo 
e, como já disse, eu não me bato contra um en
f ermo. 

O Sn. GALDINO DAS NEVES :- -Felizmente não 
está enfermo. 

Si essé senador, no. seu estado normal~ atirar-me 
as injurias pessoaes que atirou-me no senado, 
chamal-()-hei a outro terreno ue não o arlamento. 

O Sn. GA.LDlNO DAS NEvEs :-E elle não fugirá, 
afianço. · 

O Sn. SILVEinA MARTINS ('minist1·o àa {azenda):-
Estiníarci muito. · 

Senhores, nenhum membro do senad.o,que é a casa 
dos ·velhos ue deve ser a habita ão da calma e da 
prudcnda, póde, si ama ver a e1ramente o systema 
parlamentar, abater, degradar tão elevada institui
ção ao nível dos mercados .. Não se despresti~ia im
punemente uma corporação como a do senaao, que 
deve ser a barreira onde se 'quebram as exacerba
ções das paixões da cnmara, que nasce immedia
tamente do povo. Si, mudando de natureza, o se
nado, em vez de moderador, tornar-se o principal 
promotor da desordem, qual a utilidade de uma 
se~unda ~ma~a "! O senaào será um dia s.uppri-

O SR. CARLOS AFFONso:-0 Sr. Silveira Lo)),) abri-
lhanta a tribuna do senado. · 

O S:a. GA.Lmxo oA.s NEYEs:-E' uma gloria do 
paiz, como do partido. 

O Sa. FELICIO DOS SA.:.-.-ros:-E' tão patriota eomõ 
e neb:re ministre. 

O Sa. SILVEIRA i\L\.nTrN-s (ministro da {ctZl'rukc): 
-Não digo que não seja, confesso que quer ser 
patriota,mas digo c1ue n,ão sabe sêl-o. 

O S:a. JosÉ MAmANNo:-Peço ao nobre ministro 
que explique esta expressão, que não comprehendi 
-sup:primido-foi o que ouvi. 

0 Sll. SILVEIRA MARTINS (ministro da fazenda):
Si c~ descer a explicar p~layras _destas, 1~1e será 

dar M nobre deputado explicação de cada yoca
bulo ( Hilm·idade }. · 

O Sa. JosÉ MARIANNo:-Não ha tal ; presumo ·que 
o nobre ministro pódc explicar o seu llensamento 
sem ir ao diccionario. 

-Sr. presidente, julgo ter dado á camará 3S ex
pliea~es que me foram pedidas e agora peço-lhe 
uma franca manifestar,ão por sua dignidade e 
por minha honra. (Nume,·osos apoiados, muito bem.) 
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Até aqui, Sr. presidente) tenl1o sido e sou mi
nistro da Corôu, mas declnro que não aceito se
melhante posição, si não fõr ao mesmo tempo 
ministro da nação, o ministro da camara. dos depu
tados! (Numerosos apoiados, muito lmn ). 

O Sn. JosÉ ~iAniANNo:-Cumpre com o seu dever. 
0 Sn. SILVEIUA MAUtrNS (ministro du fazenda) :

Portanto, l)CÇO á camara o seu -pronunciamento em 
rela~ão ao ministro da. fazenda (Apoiados). 

O SR. CAETANo nos SANTos_: - Jã se tem pro-
nunciado muito (Apoiados), · 

uM SR. DEPUTADO : - Solemnetnente. 
0 SR. SILVEIRA MARTINS ('fiÍinistro da (azendct):- ... 

para que se não diga que venho acobertado com o 
prestigio do manto do nobre presidente der conse
lho,- com a ictluencia e co-qsideração devida ao 
illustre Barão de Villa BeiJa, representante de P"er
nnmbuco, com a forca do illustre ministro que 
representaMinas-Geraes, e com a do illustre repre· 
sentante da Bahia encarregado da pasta da ma
rinha. 

Não quero questão de ministerio para não haver 
hesitação diante de uma mudanç;)., quero uma ma~ 
nifestrrção individual a meu respeito, para que 

:ambos fiquemos honrados- camara e ministro. 
Si o Vl!rellictum fõr contra mim, o ministro õa 
fazenda desapparecerá, é um 11om em que deixa o 
poder, e a situat;ãoêontinuará com a mesma força 
e prestigio. (Ca!o1·osos apoiados; muito bem, -•muito 
btm~, applausos das galerias.) -

O Sr. A1l'onso Celso (pela ordem) :-Sr. 
presidente, requeiro a V. Ex. que se digne de con
sultar a casa -si mo concede urgencia por cinco mi
nutos, afim de acudir ao apello do nobre minis· 
tro da fazenda. (Apoiados, m·uito bem.) 
·o SB.. JosÉ M..u\IANNo pede a palavra pela ordem. 
Consultnda a camara, approva a urgencia pe

dida. 
O Sn. PRESIDENTE : -Tem a palavra o Sr. Affonso 

Celso.·· 

O Sr. AJI'onso Celso (attenção J :-Homem 
publico, ou simplcsparticul:tr, nunca hesitei dinnte 

·do cumprimento de nenhum dever. (.4.poiados, 
muito btm~.) 

Desempenho-os todos como posso e entendo, 
mas sempre com a maxima franqueza, sinceridnde 
e isenção de nnimo, pois não cogito jdmais dos
commentarios que porventura provoque a attitude 
que assuma. (_Apoiados, muito betn.) 

Julgo-me obrigado, como partidario, a oecupar 
hoje a tribuna, _ correspondendo ao convite que á' 
camara dos Srs. deputados acaba de dirigir o nobre 
ministro da fazenda. (Apoiados~ muito bem.) 

S. Ex. formulou uma dessas questões que não 
podem ficar em suspenso (numerosos apoiados}; creou 
uma situação que é preciso definir sem detença 
e resolver-se incontinenti. (Apoiados; muito bem.) 

É indispensavel que o nobre ministro. da fazenda 
não se retire desta casa sem que c~nheça o pensa-

·, 

mais, as posições francns e decisivas são as unicas 
aceitaveis. (.hfuitos apoiados.) 

Reservas mentaes; votos a contragosto, adhesões 
de complacencia, não são dignos nem de nenhum 
go~-erno que se preze (muito bem), nem da camara 
dos Srs. deputados. _ 

O apoio, como a hostilidade, Sr. presidente, S<i
mente, póde inspirar-se no sentimento do dever
revelando-se, con1o este, sem tergiversacões e com 
a maior firmeza. (Apoiados, muito lmn.)" 

. Conhecidos os amigos e inimigos, cada qual 
sabe o que tem a esperar ou temer, e, portanto_. o 
que poderá fazer. 

O nobre ministro~ com todo o acerto, reclama um 
voto expresso de confiança ou reprovação -da ca
mara. A opposic;ão da imprensa e da casa vitalicia 
amiuda e avígora seus golpes de dia em-dia, des
fechando-os especialmente sobre S. Ex., tentando 
ferir de morte o gabinete na pesso::~ de um dos seus 
mais .conspícuos membros. , 

E' urgente, pois, averiguar si nesta casa. en
contra o ministerio forças bastantes para arcar 
com as que lhe são hostis. Apoíados nesta camara, 
o nobre ministro e seus dignos collegas resistirão 
a todas as ,tormentas, que contra elles se levan
ta ~em; e levarão ao cabo sua ardua e patriotictt: 
missão. (Apoiados; muito be1n.) . 

Senhores, está rôta ess:.t unanimidade de que nos 
fallava em uma das sessões passadas o illustre dê
putado peb Bahia, que com razão a lamentou •.. 

O Sn. RuY BAnnozA :-Logo, a unanimidade 
talilbem pesava a V. Ex. 

0 Sa. AFFONSO CELSO:-Sém duvida nenhuma, 
e quem ha ahi, sincero adepto do systema repre
sentativo. que se não contriste ante o espectaculo 
de camaras unanimes 'f! (llfuitos apoiados.) . 
· A mim. ellas não entristecem só, atemorisarn-me. 
Ccmo as águas estagnadas apresentam uma só cõr, 
conservam sempre o mesmo nivel, mas ... taml>em 
á semelhança dellas facilmente se decompoem e 
são perigosos sua approximação e contaeto. (Muito 
bem.)" 

0 Sn. GAt.DlNO DAS NEVES :-Então sou eu. quem 
mais tem agradado a V. Ex. "! 

O Sn. AF~oxso CEtso :-0 nobre deputadQ sem
pre me foi· e será muito agradavet. Tenb.o-o ap
plaudido cordialmente. 

1\las; dizia eu, está rôta a unanimidade e for
mado o casco da opposição nesta casa. 

Pois bem, si o nobre ministro da fazenda re
clamou o direito, que níngucm lhe contesta, de 
falia r aqui em nome do partido liberal, eu o reclamo 
t:lmbem Jlela minha parte (muitos apoiados), e por 
duns razões. 

Em primeiro Iogar, represento uma provinci a 
que em seu devotamento ás idéas liberaes, na de
fesa e sustentação da causa commum não cede á 
heroica Rio Grande do Sul, nem a nenhuzna eutra 
do Imperio. (Muitos· apoiados.) _ _ 

Depois, tive a honra de pertencer ao numero da
quelles que nunca cessaram ·d~ comb~ter,. nem 
desanimaram nos dez annos de mfortumo do par-
i i . . . t -

. 0 Sn. FRANÇA CARVALHO: -V. Ex. é Ull! che
fe ~istinctissimo do partido liberal. (Numerosos 

0 Sa. AFFONSO CELS): -Nunca transi~i; nunca 
turvei minhà cabeça aos meus adversanos, ainda 
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os dias de seu maior poderio; nunca me arredei l O Sr. Jgnaeio 1\lartins (pam um ,-equeri
um passo da.s primGiras linhas de fogo. (Apoiados; mento) :-Pedi a palavra .porque, na fórma das pra
muito bem.) .I>rivado da minha cadeira nesta casa, ticas par1<.1mentares, não tendo discussão moções 
fui pelejar na imprensa contra a situação inaugu- desta ordem, eu entendo e requeiro que a votação 
rada em :1.868. (.Apoiados; muito bem.) . se·a nominal _4 oiad!Js . 

iv i ia s ; p r 1 o es a um o e 
congregado em torno da sua bandeira, que vê 
dignamente hasteada pelo gabinete de 5 de Ja

-neiro ! (Muitos apoiados ; muito be1n.) · 
.Presta,lhe o seu apoio dedicado e convençido, 

porque, ainda quando outros serviços não lhe hou
vesse prestado e ao paiz, que lhe dess~m direito á 

' - - 1 
e <!Ompleta, a energia éom que defende OS dinheiros 
publicos, a severidade com que persegue os mal-

a ores da t d · · 
1nuito bem.) 

Inspirando-me nestes sentimentos, que são- eu 
creió, os de todos os meus correlig-ionarios (apoia

·dos), vou mandar á mesa a seguinte mocão, que, 
segundo as praticas parlamentares, deve ser nomi
nalmente votada (lê)._ 

ordem. 

VozEs :-Votos! votos! 

O Sn. AFFONSO CELSO :-Peço licencri para con-
cluir com -uma declaração. . · 

A moção que formulo comprehende os actos de 
S. Ex. o Sr. ministro da fazenda, e os do g-abinete ; 
e um voto de adhesão ao modo como S. Ex. e seus 
disti_nctos .cof!egas tê1~1 ger:ido os negocias publicos. 

-'- : ' ' -, 
annuo ás rcferencias pe~soacs que o nobre ministr·o 
fez no final uo seu discurso.. · · 

O .nobre ministro (•, incontestaYelmcnte, . uma 
gloria do partido, que com toda a razão delle se 
ufana; é um grande cidadão a quem a .posteridade 
e a. "historia recompenst!rão grandemente, si os 

:s o : • . em treiLe, 
desconhecendo os seus grnndes merecimentos, seu 
puro c inquebrantavcl }Jatriotismo. Wuitos apoia
dos.) 
· Mas, o nobre senador por l\Iinas Geraes, a quem 
S. Ex. alludiu, nfio lhe é somenos em cousa al
guma ; eu os considero cida.dãos igualmente no-, 
taveis e il lustres n todos os respeitos. (ltfuitos 
apoiados ; muito bem.) 

E' lida a serruinte 

·1\roÇÃQ. 

A camara dos deputados, plenamente satisfeita 
com as exp1icações que de seus actos acaba de dar 
c Sr. ministro da razenda~econfiando na seguran~a, 
energia e lealdade de que_ tem dado o g:overno ~xu-

d l 
. t> • o , 

ec ara encerrada a presente discussão e passa á 
ordem do dia. -

Sala das sessões.em !3 de Janeiro de :1.879. -
Affonso "Celso. 

VozEs :-'-Votos, 'votos. 
O Sn:~osÉ .MAIUAN"NO :-Fique registrado que em 

uma assembléaliberal se me tolhe a palavra, quando 
queria refutar o que disse Q Sr. ministro da fazenda. 

E:- O O, 

(Agitaçã~, grandrJ. sussu1'ro e rumo1· nas galerias. 
O Sr. 1n·e.s~,dente ,-eclama ordem.) . 

o.tam a avor a moçao os rs. : 
Carvalho Reis, Franco de Sá, Tavares· Belfort, 

Siuval, Daria, Basson, Freitas, Rodrizues Junior, 
. Paula. Pessoa, João Brigido, Viriato ae M:edeiros, 
Souza Andrade, Libernto Barrozo, Theouoreto 
Souto, Pompeu, Meira , Manoel Carlos, Manoel 

(r :"" • • 

Antonio de Siqueira, Epnminondas; Seraphico, Joa
quim Távares, Luiz Filippe, Buarque de Ml.lCedo~ 
Heltrão, Esperidião, Ribeiro de Menezes, Marianno 
da Silva, Espindola, Lourenço de Albuquerque, 
Prado-Pimentel, Barros Pimentel, Zama, Francisco 

· Sodré, Prisco Paraizo, Arâgão Bulcão, Ildefonso 
de Araujo, Jeronymo Sodré, Almeida Couto, Leão 
Velloso, R.uy Barboza, Souto, Azamlmja 1\leirelles, 
Horta. de Araujo, Bezerra de Menezes, França Car
valh~, Alidrad~ Pinto, Frederico Rc*"o, Bap_tista 

' ... ' ' , José Caetano, Freitas Coutinho, Pedro Luiz, Af-
f:;:.t!io Celso, Felicio dos Santos, Fidelis Botelho, 
Hvgino· Silva, Ignacio Martins, Cesario. Alvim, 
Li'Ina. Duarte, Mnnoel Eustaquio, Theodomiro, 
TlleO})hilo Ottoni, Mello Franco, Visconde de Pradós, 
Costa Ral>ello, Segismundo, Malheiros, Alves de . . .· . ... ""' 

c. ' o ' . ) e Alvim, Camargo, Fernando Osor10, Florcncio, 
Flores e Soares Brandão ( 82). 

Votaram contra os Srs.: 
Amaro Bezerra, José :r,rarianuo, Monte: C:mdido 

dcOliYeira, Carlos Affonso e Galdino das Neves ( 6 ). 
São introduzidos uo salão, com as formalidades 

do estylo, os Srs. ~meida· Barb~sa e Joaquim Na
~uco, que prestam JUramento e tomam :\Ssento. 

ELEIÇÃO DE S. PAULO. 

Entra em discussão o parecer--da 2. 3 commissão 
de inquerito sobre a eleição de S. Paulo, com as 
em~ndas offer~pidas. · __ 

O Sr. ltloreira de Barros : _.;. Parece-me
que ha sentimento de . sorpreza e desprazer em 
uma parte da casa por ·tomar eu a palavra (não 
apoiab:Js), quando esperavam todos que o illustre 
paulisw, e meu distineto amigo, o conselheiro 
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Josó Bonifacio, il}iciasse este debate. D~vo explicar Grande dQ Xorte, na situação conser,raàora .. foi 
o motiYo 110r que sou o primcito a fallar. esbulhado de seus direitos, e a sua declaraç.ão se 

No interesse da nossa causa, c p:tra satisfaz~r a aggrnvava mais em meu ~ouceito, vor Jlartir de um 
justa espectativa da camara, fomos touosde :.lccõrdo, paulista de nasci111ento; de uma pessoa haiJilita.da 
que occupasse elle a tribuna em ultimo logar, para a bem avalia!· o:; íHleressc,; d.e S. Paulo, e saher 
dizer a. ultima palaYra na c1uest:io que tanto nos como correram :.s cleic~õcs nesta proYincia. (Ha 
interes~a. .,n.•·in~ ,...,..,. .,.+, ' • 

Conheço o dcsprazer com que a camara (nãO Com a'deci;r~c;ão que acal)a de se1· fe!ta, a minlw 
apoiados) se oc<~upa de questões desta ordem, c tarefa .sc tornou facillimn, c si <leuwnst1·ar n justir.:. 
pela minha parte declaro a V. Ex.., que embora llas emend[tS . qne apresentei ao;; uous pareceres, 
tive:::semos de sentar nestas cadeiras sob a pressão o d:l nwiorin un com missão e o YOto separauo. tenho 
das mais graves insinuações contra a eleição da izJso facto justificado as demais ele!~·õcs contestnd:ts. 
minha província, não discutiríamos; aguardaríamos A nobre commissão propoz ~m primeiro lo~ar 
o juizo !la c amara, si porventura não i'issemo~ 'fY.€l f~ssem lllHHlii~H:lus ,•s elci~ ões do ft:io Bom to, 
neste neto aesautoraçao ao nosso mandato. E SI Buqmra, S. Vicente, Remetlios do Tieté, Apiahy, 
causamos ú camara algum despraz~r, que"'nos seja Espirllo Santo do H.io do Pdxe,porque as mesas elei
elle relerado pelo sentimento que nos tiea por niío toraes-foram orgt~nizadas por eleitores ainda não·· 
ter tómn_do parte no importante debate da sessão approv~1dos. · 
de hoje. · · o , "' • E' 1 · d 

Quanuo o partido em Ileso se p1;onuncia })Or um :sn . ..:..~.>r.Lo E -"-LVI?.!":- a e1 quem con emna; 
não é a c:ommissão. voto de conlianra ao ministerio, sobre o modo por 

q~~ um~ swl! gerwos os negoc10s puoucos pelo ga- () M. L\lon:>r;:.A DE R\nno:>: E' certo que entN 
binete de~ de Janeiro, comprehende V. Ex. quanto as prescripções que estabelece para a organizacão 
sentimento UOS fiCOU e que pczar tiY~II10S J20l" das mesgs p:n:~ctliacs, cl~~ a lei que OS eleitores Üão 
não nos ser- <belo tomar par'e--u.~sta-ma.m~ .. oo ..----l- ·á.J··"PJ."!l.U .. "_"._.'r~·, .u·l~.-.,.s-t"lll':l:l-_tl:_ai·fl· lli"< .. !lHl~l&s--i~:lej.ii.~lttt-"OO~v_~·,S;,,0>.1C:rrriíã-oo:s;tUrlbJ--,----. - - --- - -

. Como disse, não pretendo senão iniciar o deüate st1ttudos pelos Jlllzes de pn é
1

~lll falta destes })Or 
cumprindo assim a disposição do regimento, 11ue cidadãos elegíveis. Mas isto não cruer dizer que em 
exige qne comece ell~ por uma (.'~ntest~~'ao. tod::1s ns lJypotileses se dêí•am annullar Ol"g;.miza-· 
Não pretendo entrar no aetalhe da ver1ficar,:ao de ções de mes;ls, que forem constituídas com elei
podercs, não pretendo compulsar doc.umentos, nem tores ainda nfto Uflprovados. 
refutar a contestatão offerecida pelo- fllustre tle- Po~?~i~t dmnonstrar crnc peh~ lei a eleit:ão pócte • 
nutado o Sr. João ··r,rendes P · >tP.iHln l"lnP.n:~;; in!'; ti- ~v· u• --~, ):'tuu a:s mesa.:. orga·· 
ücar a:> nossas emendas. · · niznllas por eleitores não :'lpprovndos; poderia 
· Não posso porém iniciar es.ta taref>1 sem primei- dcmon::trar que esses indh"iduos ímcompetcntes 

ramente protestar contra a declaração do nobre pre- con1o eleitores, eram competentes c!)mo juizes de 
sidente da conunissão, que qualiticou a eleição de paz ou elegíveis. Prefiro porén'l apresentar á ca
s .. Paulo como o maior tamanduá conhecido por mara dos Srs. deputados um a1·gumento de facto, 
s~· Ex. • e.que me pnrece de todo o valor. . . 

o sn. BEZERRA CAv.u.c.~"\"TE :-Que tem vindo a Essas mesas foram organizadas na maior pnrte 
esta casa. . pelo partido conservador. 

{) Sn .. MonEmA DE B.umos :-Ou fJUC tem vindo a , . ?-~u. Joio MENDES :-Não apoiado; peço a pu
esta casa Comprehcud.i q.ne o mnstre depman•' mv•·" 
com aquella qualificaÇão, pretendia dizer qu::l as O Su. MonEmA. DE BARnos: --:-O nobre deputado 
eleições de. S. Paulo eram no seu collceito as lllais fallarú... ·. 
fraudulentas.··· o Sn. JoÃo :ME?iDES :-FCiram touas organizadas 

O Sn. BEZERRA CAVALCA.'\TE :-Não ha tal; i$to é pelo partido liberal e hei de provai-o. 
uma supposição gratuita. 

• O Sn. }lonF.U\A DE B.\nnos :-Os juizes que Jlresi-
O;Sn. :MoaEmA DE ll.\nnos :-V. Ex.. :tl~ csclar.;- ,1: .,,w roraUl consc~ """'. 

vv~ s~. llEztmnA C.\V.\LC.\NTE :..:.....N;io tinha a in- o Sll. Jo:\o ~IE:"iD:~s :-::'ifto- apoiado. 
tcnçflo t}Uc o nobre dcpulatlo me nttriiJue. O Sn. Mom:.m.\ n;.: B.\1mos :-PCI·guntarei á cama-

O sn. :M<lltEtn.\. DE n.mnos :-Desde ,111e 0 nobre ra si tcJHlo o partiuo con.servador feito a cleirão 
d~ls mesas na(tuclias parochias, podemos nós sel· de}mtndo dechu-a que não tcv~ esta intenc;-.:io, n5o · 1 · · 1 "d 1 11 · 

insistirei no incitlentc, tanto uHlis quanto, outra re:>ponsaYCls llC as a·regu arr ac es por e o prati-
intelligencia das palavras <lo uohl·c ueputaJo me catl:~s '? Ou flzt~ram is:o de boa fé c uesta1Jypothe.5e 
surnrendel·ia sobre maneira, porque s. Ex. tem as . clei~·õcs, nos termos da lei, tltn•cm sct' appro
sido, mais do que outro qualquer neste paiz, vt1das, ou o lizeram de má fé e no intuito de produ
vietima das maiores fraudes eleitoraes. Em i877. . . zirem uma nnl!idade, e 11este caw .não podem no.s . -

· ... · · '"'Sas ft"<nules nãe apreveitam 
. v. ;::ou. ~1\.va~..c.u.--rE: ·tcnno SHIO ~ con- â. quem as pratfca: 

tmuo a set· · Perguntarei no nobre relator dacomntissão como 
O Sn. )lon.Euu DE BAnnos : - . . . tendo ne.,:te queria que precueliesscmos as formalidades da 

ultim.o anuo no senado approvado pm· um voto a lei'! o qüe r,1zer nestas ci<cumstancias <J 
eleição senatorial do Hio Grande do Norte, cont1·a Sõ podiamos fazer duplicatas. __ 
o direito do nobre deputado, para dar entrada a um d - · 
ministro. com o voto de outros ministrõs. O Sn. Joio liEl\"DES :-:Mas os juizes e paz er.:m 

Parecé-me uunbcm que manucstou-se no mesmo 
sentido 0 nobre deputado pelo Paraná o Sr. Sergio 
de Castro. S. Ex., como o nobre deputado pelo 1\io 

A· t;$.-TOliO I • 

O· Sn. l.lonElllA DE B.Annos:-Contesto o que 
o Mbr~ dep~t:uiQ. 
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O SR. JoÃo 1\IEXDES:-V. Ex. é que deve provar 
perante a cam:1ra o seu asserto. 

O Sn. MonEmA DE BAnnos:-A presuml)ção é 
em favor da minha :Jssev~rat;iío. 

exerceu g-rande pressiío na província, C fez qu:1si 
todo o eleitorado, á cxcepçiío das grundes cidades. 
Sabe V. Ex. que na ::.dvcrsidnde, os partidos aban
donam as pequenas localidades, par:t concentrar seus 
esforços nas grandes. As eleições. cuja annullação 
o parecer propõe, são de localidades de 4, 5, 7 e 
na · · 
O Sr:.. JoÃo l\iEXDES :- Quetn venceu nestas pa

rochias '? 
O SR. ~Ion.EIRA DE B.üuws :-A' excepção .d:: 

uma, S. Vicente em Santos, não foi o partido li
·beral. 

O Sn .. .T_oÃo MEXDES :;::-Como v~. E:'. púdc provar 

O Sn. MonEnu. DE BAnnos :-E como V. Ex. prova 
que eram líberaes '? 

" -
O Sn. Mor:.EmA DE Bt.n.nos:-Mas isto pro\~a ·de 

mais; este argumento não vale, porque apenas de· 
monstraria que esses indivíduos nos acompaulla
ram depois. 

As localidades pequenns quasi sempre a com pa
nham o gO\'erno; mas d'ahi não se deduz que 

• ; 7 .... 

governo. 
O Sn. BEZERRA CAVALCANTE :-Neste caso, os li

beraes querem aproveitar a fraude que elles pra
ticaram. 

O Sn. Mor:.EmA DE BAR.n.os:-Figurei duas hypo
theses; ou elles a tinham feito de boa fé ou de 
má fé! 

(Cn1,zam-se varios apa1·tes entre os Srs. João 
.i}fe~~des e José Boni(acio.) . _ 

t. ..... a ' 
quanto á 3.a, me conformo com o voto em separado, 
menos na parte em que apresentei emendas. . , 

Sobre a quarta conclusão os dons pareceres ~o 
concordes e apenas discordam ms conser1uencias. 

Com effeito, Sr. presidente, votaram todos os 
n~ve membros da com~issão uc ·se an.ullassem os 

· '.. e - e ' 
lrrhuua, e se contassem os votos, tomados em se-
parado pela mesa parochial, mas isto traz como 
consequencia a alteração do terço. 

Pelo processo seguido pela commissi.io, se pre
tende simplesmente descontar de todos os eleitos, 
os votos correspondentes aos rleitores. ?,Ias os elei
tores, pelos votos em separado, foram votar pe
rante o tabellião, e a nobre commissão não os quiz 
aceitar. 

Nada t ho n ôr a i t 
cedente de se contar votos dados per:J.nte tabellião, 
mas direi que nesta hypothese não era justo fazer-se 
simplesmente desconto, porque não ó o caso de 
uma parochia, onde se annullando o eleitorado 
delln, se póde descontar igualmente :1 todos os can-

. didatos. Aqui tratava-se de annullar 8 e receber 
outros 8: a differen a é de 16 accrescendo cir-
cumstancia de que estes eleitores que a commissão 
não reconhece, intervieram na formação do col
legio, de modo a alterar o resultado da eleição. 

A respeito de todos os mais pontos, apresentei 
emendas fundamentadas e entendo não dever 

insistir, m~s preciso diier á camara, e julgo que 
nesta parte me ouvirit com interesse, qual o resul
tado da votação do p~recer da nobre conunissão. 
Supponho que atê agora ella ignora, pois que ne-

""' .... " :. 

O parecer da noh'i-c commis;ft~ aiwcsentado pelo 
relator, propõe a nullidade de oito parochias tra
zendo o resultado de perda para o Sr. desembar
gador Gavião, de 6:J votos e par-a o Sr. Dr. João 
Mendes de Almeida de 3:3, havendo uma differença 
por conscquencia entre ambos de 30 votos. 

' " 'T ,... .. • 

' o 
pela mesma commissão é uma injustiça. . 

Em S. Paulo como em todas as outras províncias 
do Imperio, o p:u·tido liberal fez dispersão t!e votos 
para obter o terço e o desconto da integridade de . 
votos· de uma parachia nessas condições, si em 
absoluto pudesse ser aceito, em relaçi"io ao caso pre-
sent . u v · · · : ·• 
porque a differença que a conunissão encontrou 
entre o Sr. desembargador Gavião e o Sr. Dr. Jo3o 
Mendes é inferior a dez votos. Entretanto desconta 
· o • • :s ~~ ao 
outras sele parochias liberaes que representam 69 
votos, mas deixa de conta l-os, porque estes votos 
apezae de discrimitlados, estão comprehendidos em 
duplicatas que ella não aceita. . 

Temos em consequencia que o Sr. deselllbar
gador. Gavião perde na primeira h othese 63 votos 
eo r. r. o<Jo en esapenas3:2;na2. 8 hypo
tbesc o sr·. desembargador perde 69 votos e o 
Sr. Dr. João .Mendes menos de meia duzla. 

O Sn. JoÃo MENDEs:-Quant.os V. Ex. quizer." 
O Sn. l\IoREmA DE BA.r:.Ros:-Nad:~ quero, não ve

nho aqui combater o diploma do nobre deputado ; 
isso me é indifferente. Venho sustentar as eleições 
da min}).u província, e ftJço esta demonstração, so
bretudo pelo modo por que o nobre deputado tem 
discutido esta uestão não só ela im •n . 
pelas palavras pro feridas nesta casa. 

Por consequencia com a somma destas duas 
addi~;ões, o Sr. t.lesembargador Gavião ficaria com 
i07 votos acima do Sr. João Mendes. contando-se 
todas as duplicatas conservadoras a seu favor. Si 
não se contar nem para um lado, nem para o outro, 
a uiffl'ren!:a será em favor do Sr. Gavião de cêrca 

e , c s1 se as contar todas em seu favor passa 
de 250. 

E' nestas condi~·ões, que aquellas sete parochias 
libcracs que são approvadas pela nobre commissão, 
cujos votos ella discrimina perfeitamente, são des
prezadas para dar entrada ao St. 1oE.o Mendes por 
menos de dez votos_ E' uma perfeita injustiça. 

E, .Sr. p:-esidente, em resposta á o que o nobre 
deputado o §r. João Mendes :linda hoje escreveu na 
in lrensa le : 

. • ....• a camara dos deputados não presta ge
ralmente attP.nção a discursos sobre esse assumpto, 
porque, em summa, o deputado não póde fonnar 
juizo seguro senão á vista dos documentos, e das 
actas, cujo confl"Ollto consciencioso deve estar livre 
das imagens com que os rhetoricos. sob o pretexto 

ridade, principal~1ente quando contam com as pai
xões partidarias para os apoiarem e applaudirem • 
quero mostrar ao nobre deputado, que temos pro. 
cedido em relação a S. Ex. com summa isenção de 
espirito. · 
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Não reclamamos uma só rez contra o diplo:na de 
S. Ex., e entretanto S. Ex. não podia en-trar neste 
recinto. O papel que elle trouxe não lhe pertence, 
pertence ao Sr. desembargador Gavião. 

Conforme a apuração feita pela camara munici
pal da capital, tem o Sr. Dr. João Mendes 632 votos 

rr ,-:- ")C) ~ 

separado; ha poi's uma ditferenra de iO votos, e 
com os em separado 26. Mas peiÕ proprio diploma 
se vê que se tira ao desembargador Bernardo 
Avelino Gavi~o 31 votos no collegio da Faxina~ sem 
que se po:::sa duvidar que foram dadosao desem
bargador Bernardo Avclino Gavião Peixoto. 

Não sso · · 'I 

deixado de contar estes votos ; ella no fazer a con
t~gem tinha direito de por esta differen~a de nome, 

., tirar-lhe esta votação; mas prêci~ava sercoherente, 
e entretanto _em lguape teve votos o Dr. José 
Mendes de Almeida, e esseg votos forúm contados 
a S. Ex. o Sr. Dr. João :Mendes. 

o 

O SR. MoitEmA DE B.-\.nnos :-Estas actas 
encontradas na secretaria da camara : ·não 

~ . . . ~ ;"" 

trando-as), a camara póde verificar o 

No collegio de Xiririca foi votado-o Sr. João 
}fendes da Silva com um -voto. 

O SR. JosÉ CAETANO:- José Mendes. da Silva. 
O SR. MoREIRA DE BARl\Os :-Logo desapparece 

a differen a. · 
. .as, a m dtsto, no co!Ie~io de Jacarehy; con

siderou a camara municipal . que tinha havido 
duplicata, quando houve apenas divisão do elei-
torado. · 

O Sn. BEzERRA CAVALCANTE:- Houve duplicata 
de dous collegios. · · 

O Sn. MoREIRA Dil BAnnos :-Perdoe-me o nobre 
deputado : a duplicata tem criterio para ser- jul
gada. Na expressão aceita . geralmente ella se dá 

uando as vota ões sere ellem · entret nt e. e 
dous collegios podem ser sommados. -

O Sn.. BEzBnnA CAVALCANTE :-1\'.'io está ·definida 
assim: desde que ha duas vota~ões em urn collegio, 
ba duplicata. 

O Sn.. Mon.EIRA .DE l3Annos :-Não quero deter-me 
nesta qucstiío de pnlavras. 

· a , a 'P 1ese nao ta 
duplicata ; ha simplesmente divis:io de collcgios, c 
por . ~onseqncncia não t! a hypothesc consignada 
na lct de i9 de Agosto de !81:6. 

1\l:~s supponha-se que o seja, que a camar:: tinha 
um motivo legitimo, para comprehender essa 
eleição na 2 .... parte do ~rt. H:7 ua lei de !9 de 
Agosto de .18~6, isto é, por ter funccionado uma 
turma de eleitores fóra dos logares determinados 
em lei. Aceito embora esse acto, d:~ cmnar.:1 muni-
i al direi ue é sino· 1 não t a · 

igual principio a tod:~s as elcit;>ões, que se achavam 
em identicas circumst:~ncbs,. como a dos Lenr·óes, 
que foi fei!a em casa particular, e as da Franca e 
de Bt:otas feitas fóra do pa~o das camaras mu-
nicipaes. . 

Vê, portanto_, V. Ex., Sr. presidente, que~ si a 
camnra cu~1 risse a fei, si rocedesse á contarrem 
de vot-os, como- e..v1a.~n r. João Men .es não estaria 
~ui com dlploin';t;~ sim o Sr. desembargador 
Gavião Peixoto. 

-0 Sn. Jos'é CAETANO :-Com a diiferenca _de ~O 
votas. · 

O SR. JoÃo ME.'>DES dá um aparte. 
O Sn. MonEilU. DE B.umos :-Não entro proposi

tahnente na apreciação de documentos. O nobre 
deputado os apresentou em numero su erior a 
.. ; e no seu artigo o orna isse que a c:nnara 
não. podia p~estar-lhes attenção; e eu não quero 
por 1sso exammal-os.Jiilas acommissiio os examinou 
e emittiu o seu juizo a respeito. 

O nobre deputado não póde contestar uma 
auLhentica que eu trouxe da secretaria da camara. 

O SR. MonEm.t\ DE BARRos: -E' uma excepcão 
que apresenta ó nobl'c deputada, mas porque lhe 
vem eHa ao espírito? Podia dizer (rue o nobre de-· 
putado procura esse argumento, porque ó publico 
na capital de S. Paulo que o desembargador Ber
nardo :tvelino GavWo Pe!x;oto foi votado no collegio 

.. 'lj. .. ' s 
mandou dizer da capital que se falsilicasse a cópia. 
para dar o diploma ao nobre deputado. - . 
beral obedecia a uma intimação dessas ! _ 

O Sn. .MoREIRA DE Rumos :-Foi ordem para 
quem fez a cópia dessas actas falsificar o nome. 

O SR. JoÃo MENDEs :-Mas o nobre deputado 
deve dizer qu~m falsificou. 

0 Sn. MOREIRA DE BARROS :-Quem CO iOU. 

O Sn. BAJ.>TIST.k PEREXRA : - Póde não ser falsi
ficação; m~s uma simples omissão de cópia. 

O Sn. MOREIRA DE BA.Rnos :- Foi sein duvida. 
erro de copia, proposital ou não; porque o Sr. des-· 
eml)argador Gavião Peixoto, conforme a certidão 
que ~pre~entou, foi votado nesse collegio. · 

O Sn. JoÃo ~fuNDES :- Mas seria bom dizer; 
quem falsificou e quem se prestou a tal manejo. 

0 _Su. MOREIUA DE BARRQS:-0 nobre deputado 

estou atostumado a elles, porque móro na provin..: 
cia de S. Paulo~ e ~ei que o nobre deputado é grand€ 
nos pequenos mews. 

O SR. BEzERRA CAvALcANTE:-Isto agora é qtte 
púde offender á província de S. Paulo. 

O Sn. MonEmA DE BAnnos:-Si otfendo á proviu-
. . . ' . u-

tnoo para deJendel-a. 
Mas estou acostumado a vêr que o nobre can

didato é grande nos pequenos meios. Sei, e esta 
c3m.arn, na sua maior parte, presenciou o modo 
por que elle o anno passado serviu aqui o seu par
tido .•. 

(Cruzam-se apartes entre os Srs. Bezm·ra Caval
cante e José Bonifacio.) 

O Sn.. P.aEsmEl'<TE :-.Attenção! 
O SR. MomunA DE BARROS:- A camara pre

senciou o anno passado como elle entende servir 
· o que chama hoje seu partido: como elle nos 
ameaçn, nos carícia-, nos apresenta argumell.tos 

· ad terrm·e1n, e se retrahe. A camara tem presen
ciado tudo isto. Ora é o nobre deputado comba
tendo o 1artido -conservador de S. Paulo uer na 
provmc1a, quer nesta c::mara, e trocando com os 
seus actuaes amigos toda a sorte de doestos, quer 
nesta eamara, quer fóra della; ora é o nobre 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 26/01/2015 14:46- PÃigina 22 de 23 

460 Sessão em i3 de Janeiro de l879. 

deputado lisong-eando o partido Ji!Jernl na sua 
ascensão, ~izendo-Ihe: • Para nós é igur~l a sitnil.çiio 
que sobe aquella que aeaba de descer: nó~ temos 
uma unica baildeira, é o Syllabus; o nosso couig-o 
lOJitico u noss CLlll"' it i :- • i· 

I>io IX; é a.:~,5oluç~o do concilio_ • (Ris'o)-
0 'Sn. PoSu>Éu :- Está no seu papeL 
O Sr.. l\!OllEIR.\ J>E l1\.nw;s:-Est:í no seu direito. 
• ~estas idér~s (disse o no!Jredeputado) pouemos 

viYer com todos os partidos, qunemos súmcnte o 
r~speito <Í igreju, e nem nos repugna quulquer 

o • . 
O nobre deputado, }lor conseqnencin.não é nosso 

adversa rio_ X~o o será dos repu!Jlicanos, ni""10 o é de 
ninguem, com tanto que não se ataque a igreja_ 

O Sn. Joio l\IEXDES:-Agorn seria })Olll que V. Ex. 
lêss_e a~ minhas P?lanas. A sua intcrpreta;:âo púdc 
preJudiCar-me Rtso • 

O Sn~ ManEIRA DE BAriuos :-You ler as palavras 
do nobre de1mtado para satisfazd-o. 

No.dia i3 de Janeiro do anno proximo passado, 
-_.i , n sct .lornn en z-

nella_.. elle não contesta ... 
O Sn. JoÃol\'l:E:-nEs:-Oh! senhor! Escrevo sem

}n·e francamente ! 
O Sn. ~IonEIUA DE Rumos:- ... dizia o seguinte 

(lendo) : . 

foi derribada_, qu~nto vaie a que o In1pcrador acaba 
de crear. • 

Logo, tenho eu razão ••• 
O Sn. Jolo ~fENDES .-Sem duvida. V. Ex. está 

de accurdo commigo nisto. Não? (Riso) 
O Sn. !\IOREIHA DE BARROS :-... o nobre deputado 

não pertence ao partido conservaàor, não pertence 
ao partido liberal, pertence a um partido que elle 
c_reou para s_i e que ptide vive,:r com todos os par-

O Sn.. GA.LmNo DAS NEVES:- E dentro ·da igrejn; 
abrigou-se muito bem (Riso). -

O SR. :MoREIRA. DE. BAnnos : - E nestas iuéas~ 
Sr. prcsident!3, o nobre tlcpuinuo dizia no dia 24: de 
J~neiro do anno pnssado al!s cons·t-r.vadores tl~ ca-

meio termo. • 
O Sn. Z.uu: - J~ uizin muito bem. 
O SR. l\IoREmA DE BAnnos :-Os antigos conser

vadore:;;, que não tomarem uma das duas posi~ões, 
segundo as idéas em relaç5o á igreja, <.lcYem ser 
considerados desclassificados na politica! 

-vê V- Ex., Sr. presidente, em nome de que idéas 
o nobre deputado pleiteava o seu uircito. 

Ul\l ~R. DEPUTADO :-Estava fullando · ahi como 

O SR. Joio MENDES:-:Mas V. Ex. leia a minha 
circular, que é mais incisiva. 

O Sn. ~IOREIRA DE BARRos :-Logo, digo eu, 
Sr. presidente, egtou acostumado a c6nhecer as 
armas, de que usa o nobre deputado, e os terrenos, 
em ue sabe collocar-se conforme as situa ões. 

O SR. ZAl\lA :-E livra-se delles ... 
O Sn. Jolo :.\IE~DES dá um ilparle_ 
O Sn. :MoREIRA DE BARRos :-Não pretendo trner 

nenhum desses factos em desabono de S. Ex. 

O Sn. JoÃo MEl\'l>ES :-Ao menos parecia. 
O Sn. MoRErnA DE B.umos :-:-1'-ião; querb ~úniente 

provar que o nobre deputado ain<la não tem o di
~eito de ral!ar em nome tlo partitlo COll$CITador de 

· O Sn. JoÃo MENDES :-Si V. Ex. não quer ... 
O Sn. MonEmA DE llARnos :-E' a consecJUcnda 

das suas pal:.tvras. · · 
O Sn. J?Ão }rENDES :-Tanto posso, que na ~essão 

passada v~m fura da chapa do governo, eleito só-

O Sn. Mo1~EmA DE BAnuo~ :-Mas isto interessa 
pouco á qué8tão ? , 

Só quero provar que não se combate na pessoa 
do ~1'. João Mendes um adversario politico, elle 
como nó:;;, 31Íplaudiu a asccnçãodcste partido- mas 
por m~13_. contrad~cçüo que niio sei explicar, depois 

I~a , r;· u 11 o a s c w es o var 1 o conser
va<loi:_com os g.uaes s~ tinha lig-ado para a luta da 
occaswo, conv1dou a c1uade ue S. P<mlo para assistir 

• S • • ... • r· • · 

do Sr. presidente da provincia. 
O Sn. R\.PTISTA. PEnETRA :-i{eclamo da lealdade 

do nobre candidato que venha declarar ú camara 
o numero de victimas -que fiz na província de_ 
S. Paulo. · 

O Sn. Jo.Ao MExnEs:-V. Ex. te.u1 as informa-
. -e - -

O Sn. BAPTIST_\. PEREIRA :-Espero da sua leal
~ade que ven_ha provar perante a camara; é para 
Isso que aqm estou. 

0 SR. MOREIRA. DE Rumo~:-lf3S o nobre depu
tado quando olhava esta situarão sem suspeita, 
ao contrario, podendo. adhe1ir a clla$ com uma 
injustiça sómente igual aos erros da carnara muni
cipal, veio fazer esta demonstracão religiosa, de 
caracter hostil. • 

O SR. BAPTISTA PEREmA:-Nessa occasião, o 
illustrc candid«to com os seus amig·os visavam 
outro ponto; queriam fazer uma demonl?tratüo de 
descontentamento. 

(Hilttri<lacle). 
O Sn. MonEinA DE BAlmos :-Não ]lodia isto 

passar desapercebido com a circnmstancia de que· 
o annuncio foi inserido nos jornaes precisamente 
no dia seguinte ao da chegada a S. Paulo de S. !\f. '' 
Imperador, a quem o nobre presidente devia hos-
11edar_ (Trocam-se diversos apctrtps.) 

Si houve morticínio, o que . não contesto, per
gunto ao nobre deputado : foi ·o sangue liberal ou 
conservado1· que correu? 

n e tzmen e emos a as unur es es amen ve1s 
acontecimentos na província, e nem tenho a pre
tenção de fazer crer que a elei\ãO de S. Paulo fosse 
de uma pureza a toda a prova. Não; seríamos con
tradictorios 8i, condemnando um systema, preten
dessemos que eram bons os seus effeitos só para nós. 
O que eu pretendo sómente provar é que si as 

i.o . . ã ã i , ã 
menos tão boas como as melllores. _ 

O SR. BA.l'TISTA PEREll\:\. :-0 nobre deputado 
púde mesmo despertar as reminiscencias do Sr. João 
Mendes com rela()ão à eleí~ão de 1876. 
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O Sn. MonEIRA DE BARROS: - Tivemos desgraça
damente incitlentes desagradaveis, e scenas de san
gue eroPirassnnunga, l\[ucóca, Franca e llio Verde. 
Em Pirassununga foi ferido por um capang;a cou· 
servador um eminente chefe liberal. Na Franca 
um moço de 18 annos, sobrinho do chefe liberal 
da localidade, foi ferido e em que circumstancias '? 

Tinham os purtidos combinado que todos entra
riam na matriz desarmados, e para esse effeito 
tinham ainda convencionado 1·evistar aos indiví
duos que deviam concorrer ás urnas. O presiàente 
da mesa parochial resistiu ao convenio, e não quiz 
ser revistado. Este moço que se achava por detrás 
delle, reclamava peJa cxecuçiio doeonyenio quando 
foi feritlo na parte anterior da caixa de cima para 
baixo. · 

E sabeis o que disseram os conservadores-? 
Que tinha sido ferido por uma praç:i do desta

camento. 
O SR. JoÃo MENDES: -Que já está pronunciada. 
O SR. BAPTISTA PEREinA:- E' uma· monstn'tosi

dade juridica este processo. 
O Sn. JosÉ BoxlFAcro :-E foi nomcndo um 

prcunotor lld hoc. 
O SR. MonEmA DE BAJ.tnos: - Como si fosse po~

sivel que uma arma como as ~ue usam os saldados 
pudesse fazer um. ferimento daquella natureza. E 
demais foram revistadas as armas e todas ellas 
estavam carregadas. · 

O Sn. AFFONSO CELSO : - l<'oi mal arranjado o 
negocio. 

· OSn. ZAMA :-A direc~.:ão do ferimento não prova 
nada. 

0 Sn. MOREIRA DE BARROS :-Isto é uma questão 
de facto, não quero entrar nos detalhes, mas acre-. 
dito que V. Ex. ficaria na mesma convicção si 
examinasse com attencão. No Rio Verde o inci
dente foi fóra da matt:iz. Tratava-se da aceitação 
ou não de dous indivíduos anteriormente escravos 
e que somente foram libertados depois da quali
ficação·. Quando estavam nesta questão,·o chefe 
conservador chamou de uma casa vizinlJa 60 e 
tantos homens completamente embriagados e um 
dclles dit"igindo-sc para o delegado perguntou -
• votam ou não votam ? • · 

O delegado lhes observou que não podiam votar. 
A rcsposw foi ser desfechado sobre elle um tra
buco. 

0 SR. Joio MENDES :-·Onde foi Í,SSO? 
O Sn. l\Iom:IRA DE BARRos:- No Rio Verde. 

- (X.1·ocam-se mtâtos apartes que é inwossivel ?·epro-
du.zi?·.) · 

O Sn. l\IoREIRA DE BAnROs:- Estou fallando 
· do sangue que correu em Rio-Verde. ; não fallo 

das elei~ões de Hio-Verde. Apresentarei emendas; 
e a camara deliberará como entender. 

N'uma outra localidade ainda se deu derrama
mento de sangue; foi em Mucoca. Com a leal-

r lo .. .. 

que costumo occupar-me dos negocias publicas, 
declaro gue o procC\dimento dos liberncs daquella 
localidade não mereceua-minhaapprovação. EIIes 

- · · , ·e a m am a urna 
e fugiam com ella, facto este de que as pessoas 
mais gradas .d'alli não aceitam a responsabiHdade, 

quando foram espingardeados pelos amigos do 
nobre deputado. . 

Perguntarei si, :linda que reprehensiYel e ina
ceitavel, o acto de invndir a igreja e roubar a urna 
autorizava elle a scena de morticínio praticada 
pelo:;; amigos do nobre deputado? 

O _Sn. Jo.\o MJ~XDES :-Eu_ lerei a portaria do
preSidente de S. Paulo, que atlfd.a não foi demittido. 

o_ Sn. B.\PTISTA PEnEIRA:- Si s_ Ex. quer dis
cutn· ess~s factos eu lhe fornecerei os documentos, 
com multO gosto. 

O Sn. MonEmA DE Rumos -Das obse1·vacões 
qll:e acabo de fazer, deve a camara concluir côm
nugo, que o sangue derramado na I>rovincia de 
S. Paulo e que o nobre deputado diz que q: não 
ennodoava o seu diploma, , dando a entender que 
D;Odoava os nos~os, não foi sangue derramado pelos 
h_hemes, mas s1m pelos conservadores. E si algum 
d1ploma pudesse estar manchado de sangue seria 
o do nobre deputado, si elle o tivesse. ' 

(Ha dif(erentes apartes.) 

O Sn.. Momnn.\ DE B.\Unos :-Não teve o nobre 
deput<lào da parte do presidente todas as facilida
deS: para obter docun1entos para discutir a sua 
ele1çao? 

Seria por isso que iniciou a sua entrada nesta 
carnara pelo pediâo de telegrammas do Sr. presi
dente de S. Paulo, dando a entender por esta fórn1a 
que o·f1residente dimcultou áo nobre deputado a 
acquisição de esclarecimentos necessarios '! 

O Sn.. lo:\.o MENDEs :-'Mas si ahi está o requeri-
mento inueferido. . - _ 

O Sn. Bxl'TISTA PEREIRA dá um apnrte. 

O Sn. MonEIRA DE BAnnos :-Tenho tomado a de
fesa do nobre deputado pelo Rio de Janeiro e pre
sidente d~ P!ovincia de S. _Paulo, sempre que tem 
s1do prec1so na suaausencw, mas não o posso fazer 
agora que S. Ex. tem uma cadeira nesta casa. 

Vou terminar porque crêio ter justificado bas
tante as minl1as proposições, Dias não o posso fnzer 
sem chamar a sua attenção para a ultima declaração 
feita hoje pelo nobre deputado. Diz S. Ex. (lê) : 

• Felizmente, a historia eleitoral de S. Paulo ser~ 
tambem examinada· e julgada pelo senado, p.or isso 
que ns elcirões primarias foram feitas na me~ma 
urna.» 

Perguntarei a S. Ex. si isto é um argumento 
ad ter1·m·em. • 

O Su. JoÃo MENDEs :-Oh! senhor! Eu sou tão 
pacifico! 

O Sa. ~OREIRA DE llAnnos :-Nesta hypothese, 
ou o no~re deputado se referia simplesmente á 
província de S. Paulo, ou a todas as outras que 
tGtu eleit:ões dependentes do senado. 

O Sn. Joio MEN::IES :-Releria-me só a S. Paulo. 
O Sn. l\IonErnA DE BAnnos : -Si pretendeu dar 

a entender que no senado serão as eleiçõ"es de 
S. l1aulo julgadas de motlo díffercntodo que espera 

es c. • , · ,., 1 1 nve c r qu~ e a 
procede com espirito partidario, declaro que desco
nlte<;o completamente neste ponto a logica do nobre 
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deputado ; porqile, da mesma fórma que o senado 
póde emprestár-nos espírito_ partidario, nós pode
mos empre,stal-o ao senado. Logo, este argumento 
do nobre ;.deputado é ad ten·m·em (Apartes). Si é 
desta o~ãem, peço licença para dizer ao nobre de-

a . n:- az an e jus u:a a o os que o 
OUVI)ffi, pois os de}mtados de S. Paulo ou de outras 
províncias, que tem suas eleições dependentes do 
senado, não d:1r-:ío :1qui o seu voto subordinudo a 
taes dependenci:ls. . 

Responderei por fim ao nobre deputado pelo Rio 
Grande dó Norte t ue n'11ma das sessões assadas 
disse que hnviam nas elei~·ões de S. Paulo intereses 
int:onfessaveis .... · 

O Sn.. BEZERRA CAVALCANTE:- Não foi isso o 
que eu disse. Referi-me a « argumentos de inte
ressado. » 

Sessão em 1.4 de. Janeiro de I879. 

PRESlDENCIA. DO SR _ FREDERICO DE A.L'.lE!OA (L 0 vice
presidente). 

SU:\BIARIO.-Expediente.-Parecer da commissão do orça
mento.-D~clararãG de voto.-Discurso do Sr. Visconde de 
Prados.-Dtscurso e mo~ão do St:. Zama. -Atlprovação .-Dis
curso do Sr. Horta de Araujo.-Observacões e requerimento 
do Sr. ~Ionte.-Obser>"açõe$ dos Srs. Jose :r.brianuo e Cesario 
Alvim.-Ordem do dia.-Pensões.-Requerimento verbal do 
Sr. Flóres.-Approvaç•lo.-Observaçõcs e emenda do Sr. Af
fons.J Celso.-Liceuça.-Emeuda do Sr. Fran~a Canalho.
A provação.-Eleir.ão de S. Paulo.-Emenda do Sr. Ru ar-
osa.- serv:~ções to r. Ignacio ~ artins.-Discurso do Sr. 

Joã.-. Mendes. 

A's 11 horas da manhã feita a chamada acham-se 
presentes os Srs. Frederico de Almeida, Cesario 
Alvim, Antonio de Siqueira, Horta de Araujo, 
Alves de Araujo, Souza çarvalho, Lib~rat_o Barroso, 

nezes, Mello e· Alvim, Monte, Bezerra de l\Ieue~es: 
Almeida Couto, :Manoel de Magalhães, França Car
valho, Joa uim Breyes Carlos Affonso Barão de 

1 a e a, ose I:lnanno, Macedo, Bu cão, Tavares 
Belfort, Baptista Pereira, Prado Pimentel, Sinval, 
Affonso Celso,Espindola,Marianno da Silva, Theod'o· 
reto Souto, Pedro Luiz, Zama, Barros Pimentel, 
Silveira de Souza, Aragão e Mello, Ignacio Martins, 
Fidelis Botelho , Aureliano Magalhães, . :Manoel 
Eustaquio, Candido de Oliveira, Segismundo e Ro-
ngues uruor. 
Compareceran1. depois da chamada os Srs. Azam

buja :M:eirelles, Viriato de Medeiros, Ildefonso de 
Araujo, João Brigido,. :Wlalhciros,. Frederico Re~o, 
Souza Lima, Flôres, Ruy Thlrbosn, TI1eophilo. ut
toni, Freitas Colltinho, José Caet:mo, Florencio de 
Abreu, Luiz Filippe, Costa Ribeiro,-Fernando Oso
rio, Bezerra Cavalcante, Lima Duarte, Marcolino· 
Moura e Prisco Paraizo. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
a IO· e1s, me1 a ar osa, anoe · ar os, 

'Manoel Pedro, S<lares Brandão, Serg-io de Castro, 
O Sn. Jo:io 'M:R:\DES (pela ordem):- Desejava res- 'Moreira Bran9,iio, Felicio dos Santos, Camargo, Se

l)Ondcr immediatamente no nobre deputado ; po"/ raphico, Souza Andrade, Epaminondas de Mello, 'l""a-
isso peço prorogacão de hora. · ./ vares de Mello, Pompeu, José Bnsson, Galdino~ 

• · . . Souto, Esperidião, Andrade· Pinto, Visconde de· 
O Sn. PRESIDE~TE :-A hora esta dada. Prados, Beltrão, :t<'reitas, Silveira Martins, Francisco 
( Al ' S d t d 'f. i t'd ·' e, 1-.i • a, :. o r c , ro-

0' Sn .. PnESrDEJ\'TE dá para grdem do dia H : 

i. a. discussão do projecto n. lO deste anuo_, de
clarando que a pensão concedida á Condessa de 
Porto-Alegre e suas filhas é sem prejuízo do meio 
so o .. 

3~a do de n. /j;, ·concedendo licença ao j!liz de 
direito Barão de S. Domingos. 

Contin.uaçiio da discussão da eleição de S. Paulo. 

Levanta-se a sessão :ís 3 i .. horas da tardl'. 

Abre-se a sessão ás H 3 4;. 

Ê lida e app~;ovada· a acta da sessão antecedente. 

O Sa. :L. o SEcnETAiuo dá con.ta do seguinte 

EXPEDIE~TE.. 

. Do Sr. deputado M:xrhnho Campos, communi
cando os motivos pol" qU'e deixava de comparecer 
á sessão de 13 e a algumãs outras que se- se~ 
guissem. -Inteirado. 
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Requerimentos : 
De Affonso Cavalcante do.Uvramento, 2.0 te

nente da armada, pedindo que se lhe conte o 
tempo de embarques em paquetes, e lhe seja con
tada n sua antiguidade de 30 de Dezembro de !877. 
-A' commissão de marinha e guerra. 

. De Joaquim Tertuliano de Oliveira Cabral, pe
dindo prestar exame das materias do 2.0 anno da 
escola de medicina da côrte em Março do cor
rente anno.-A' commissiio de instrucção.'publica. 

De Anastacio José Vianna, pedindo prestar exame 
do L~ anno_da faculdade de medicina daC!)rte, em 

' " "'"f • 
· strucção-publica. 

E' lido e mandado a imprimir o seguinte 

PAUECEU DA CO!Ill\USSÃO DE ORÇA:IIENTO. 

Foi presente á commis<'ão de orçamento a indi-
7 ' , ~ • 

i., 1. 1 i s e a .,umas provmc1as o 
Imperio: a camara resoh'a ceder 20 "f o do subsidio 
dos seus membros. 

este propõe, que-attendendo-se ao desequilíbrio 
financeiro do actual exercício; á conveniencia de 
toda diminuição de despeza; e ãs calamidades ue 

A commissão, considerando : 
L o Que si essa deducção importa alterações no 

subsidio dos ac~uaesmembros da ~a~ara, esta n~o 

da constituição do Imperio, q~é prescreve ser o 
subsidio votado na ultima sessão da legislatura, 
para sómente sé fazer effectivo na futura. 

2. o Que, si reduz-se a um simples donativo não 
póde a resolução da camara obrigar a todos os seus 
membros, e nem seria caso de uma medida obri
gatoria, onde poi·tanto todo o voto seria superfiuo. 

3." Que, tratando a commissão de apresentar no 
proj e c to de orçamento um trabalho relativo á crea
ção de um novo ramo de imposto sobre a renda, 

um topico de seu ~iscurso q~e ~izia re;speito ao t_he
soureiro das lotenas da provmcw. do RIO de JaneJro. 

Eu estava ausente desta sala, e devo declarar a 
V. Ex. que fiz diligencia para ahi penetrar ; ·mas 
era tal a accumulaçiio de espectadores no recinto 
e corredores ; era tal o calor abafador que ahi rei-. . . . . . 
da camara. 

UMA voz:-É' exactissimo. 
0 SR. VISCONDE DE PRADOS :-Portanto, nlio pude 

assistir ao discurso do nobre ministro, como dese
java, porque sempre o ouço com muito prazer. 

Mas, emlim, S. Ex. exigiu o meú testemunho e eu 
, ., · , z a ec a-

raciio para a qual fez appello á minha pessoa. 
Tudo quanto S. Ex. disse com relação_ ao thesou

reiro das loterias da província do Rio de Janeiro e 
á mim é a pura verdade. ( Muito bem. ) Devo de
clarar alto e bom som· que nenhuma insinuação, 
nenl~uma pressão. nenhuma intimação. ou ordem 

{ 

este negocio.· 
Aproveito a occasião, e espero que V. Ex. me 

concederá mais duas >alavras ue tenho a roferir 
a respeito e mm a pos1ção na pres1 encia do Rio 
~h~ro. · . 

Digo e o faço com o accento da verdade : na 
parte pulitica de minha administração, sendo eu 
. delegado de um goverl?o que n_asceu de uma si
tuacão liberal, marche1 de accordo em todos os 
meüs actos politicos, tacitamente com o governo 

e que ern c ega o e e quem acompan lava as 
id.éas, (apoiado~) ~ o5:tensivnmente com os chefes 
liheraes da provmc1a, um dos quacs a representava 
no ministerio _ 

Quanto á aclministração, Sr. presidente, eu digo, 
e até com certa energia, que não recebi imposições -
de ninguem. (Apoiados; ~nuito bem_) Quem co
nhece a mittha indole, quem conhece o meu ca
racter deprehenderá facilmente que a minima in
sinua~:ão, a minima pressão,~ miuim~ or~em .... 

Sala da commissão, H: de Janeiro de !879-- 1 justiça. 
Buarque de Macedo.- Liberato Barroso.- Souza o Sn. VrscONDE DE PnADOS :-Portanto, além da 
Carval_ho.---: P1·ad? _Pim~ntel.-f'lorencio de Abreu. minha affirm:~ção, ha .um çriterio para a verdade 
-Fabzo Rezs.-Vzrlato de Medewos. do que affirmo: é a mznha mdole, o meu caracter, 

E' lida e mandada a imprimir a seguinte que não permittiriam que .eu me conservasse. n~

DECLARAçÃO. 

Dissentindo da opinião da m:~ioria da camara 
quando hoje impediu ue f:tllassem os de utados 
que pe 1ram a pa avra pe a or em, ao apresentar
se a moção de confiança ao Sr. ministro da fazenda, 
e sendo eu dos assim privados de explicarem o seu 
voto, declat·o que aceitei a moção nos termos re
strictos em que está concebida. 

Sala das sessões aos l3 de Janeiro de !879.
Felicio dos Santos. 

O Sr. 'Wiseoude de Prados (pela o1·dem):
Sr. presidente, hontem orando o Sr. ministro da fa· 
zenda, appcllou S. Ex. para o meu testemunho e:c1 

quella posição, si por ventur~ receb~ss_e adpums
trativamente qualquer- pressao ou mt1maçao que 
annullasse a autonomia presi~enciaL _ . 

Si :i caso, apezar da alta pOSIÇãO que o ~r- _IDIDlS-

formo de sua probidade, de sua energia, do seu 
merecimento, de sua hone~tidade, S- Ex: fi~esse 
alguma pressão sobre o pres1.d~nte da_proymcm do 
Rió de Janeiro, este a repell1r1a e detxana seu la
gar. (Muito bem.) 

Eis tudo quanto tenho a dizer sobre o incidente. 
· · " a · mar rel -

tivamente ao thesoureiro das loterias da provin
cia do Rio de Janeiro. E' o complemento dares
posta que dei ao appêllo dQ nobre ministro. · 
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Quando se deram ~s occurrencias entre o nobre 
ministro da fazenda e o tllesoureiro das loterias da 
-côrtt\ algumas vozes menos favoraveis tto thesott· 
·reiro das loterias da provinci~ adejaram pela sala 
do lalacio da )residencia. Eu ue forwava muito 
boa idea o t 1esoureiro das loterias provinciaes; 
eu que sahia que este thesoureiro pertencia a uma 

. ramilia tida e havida desde seu5 I:iais, como ho
nesta, e proba, julguei que devia proceder com 
alg-um tento. 

Havinm alg-uns factos que apparentemente com
womettimn esse thesoureiro; e esses ·rac!os ca-
~ram um pouco no meu cspmto. Formei, por-· 

tanta, immediatamente o projecto de estabelecer 
um inquerHo sobre o estndo das lolerbs da pro-
vinda:' . 

Este meu projcdo, apenas formado, foi previ
nido pelo desejo do proprio thesourciro quQ re
quer:cu o exame de seus livros e de suas contas. 

~ omee1 t ous emprega os c mm a con Ian0a 
par:~ examinarem as contas, os livros e o estttdo da 
gerencia das Ic:terias da provinci~. O resultado 

lo ~ 1 " - .\ • 1'• • 

suas contas ·em dia, com todos os saldos de bilhe
tes, que ailllla não tinham sido pagos, nos cofres, c 
a rer··ularidade foi tal que a comnüssão conclnin E> 

seu Ínquerito, fazendo um grande elogio ao thcsou-
reiro das loterh1s da província. · 

Nesse estado. d~ coç.8as li!llite~~me a fazer entrar 

bilhetes premiados que ainda não havi:ml sido 
pagos, e adoptei isto não só como medida de 
occasião, mas tambem como medida geral. 

Não sei si os meus successorcs continuarão a 
fazer o mesmo, mas hoje na thesourari:~ da pro
víncia, o thesoureiro das loterias, liquidando as 
suas contas com o thesouro, entra ao mesmo 
tempo com todos os saldos não recebidos pelos 
possuidores de bilhetes premiados. . 

Em v~sta disto per?J.aneei na ~pil~ii.io de C{Ue o 

Janeiro n[o·podia des~erecer da minha confiança 
e por isso não o demitti. / .-

Eis aqui tudo quanto cu tenho para expôr á ca
mara: creio ter satisfeito i~ualmente ao Sr. mi· 
nistro da fazenda, llorque à respeito delle ex
primi-me de maneira n não deixar a minima 
:s u a :c , pout os . 

O St•. Zatua:- Sr. presidente, ntt viun d:ts 
nações, como na vida dos indiYiduos, ao lauo das 
gr<nldes :~Iegrias estão sempre as gmnues dôrcs. 

Os p:~triotas sinceros, os •llnigos dec~didos do : ,:s
tema rcpresentatiYo, qu:~lguer que seJa a brt11dem1 
á que estejam filiados~ denam ter sahido juhilosos 
tleSLtl reciuto diante ·da solemnidade da sessão, que 
hontem o paiz }lresenciou (Apoiados). 

R. JOSE~ .~RIAX.?\0: -l aO ap01a O. 

O Sn. ZA~IA:- Realmente, Sr. presidente, o 
Sr. ministro ua fazenda, rendendo ao systema 
reJlresentativo e á representação nacional :1 home
·nagem que lhe é devidn, ele\'Ou-se a um:~ altur:~ 
qne nin uem .tem o direito de desconhecer 

~ "' ~ .. . -
pleta de seus actos que varreu até a ultima. nuvem 

. o de duvida ainda dos eSi}tritos os mais scepticos 
(Apoiados e nãa apoia-dos.) S. Ex.. l1onrou-se a si, 
ao partido a que pertence, c á noss~ patria 
(.Apoiados). 

. Hoje, senhores, por um doloroso contraste esta 
cidade foi sorprendida por uma. infaustissima 
noticia. O Jornal do Comrizercio deu-nos sciencia de 
que :ís :lO horas da noite de llontem fallecêra um 
I . . . . ,· 

patria o general Polydoro, Visconde de Santa 
'fherez:1. 

N'um paiz como este, em qué a indifferença quan
do n~o a lll:lledicencia, e a e:1lumnia, quasi sempre 
:~companlw. os homens publicas, em qne :1s lll:lis 
das vezes a vida delles é semead:~ de .dolorosos es-

inhos. no mom 1 · • 
é lllister que comece a justi~a da historia a fazer o 
seu dever. 

X em tollos os membros da camara dos Srs. depu
tados conheceram de perto ó tenente-general Vis· 
eonde.deS:mta Tllct·cza; eu porém tive-n homa de 
servir debaixo U.e suas oruens nos campos uo Para
<•·uay, e müe hem avaliar a uelle caracter s lar· 
tano. 

Pois bem, senhores, vou dizer úquelles que não 
conhecerp.m_ esse· illustre cidadão, que hontem dei-
~ . .. .. .. . . . .. 

"' - ' ' o 
l!}l)s do Brazil apoiados), um daqnelles· que du-
r11nte toda a sua vida souberam ser a encarnação 
da honra, llo dever e ua probidade (apoiados), um 
dos gene1·acs que mais se distinguiram na terl'ivel 

· guerra que mantivemos contra o governo uo Pa
raguay, e, finalmerue, um homem de ordem tal 

') .. • • :"" lo 

var-se lacrimosa e coberta de crepe diánte de sua 
sepultura (Apoiados). 

Não pergunto, neste momento, senhores, sob que 
bandeira militou aquelle distincto finado. Era um 
conservador; mas um conservador ás direitas, a 
quem nunca cegaram as paixões partidarias, com 

. as mal entendidas conveniencias políticas. 
A patda, Sr. presidente, não procura distinguir 

a bandeira politica em que militaram seus filhos, 
que bem a servit·am na vida, quando .a morte os 

.se num o. 1 w o em. 
O general Polydoro, durante toda a sua longa car

reita,foi digno d:~ estima e consideru~ão de todos os 
homens de bem. 

Neste momento a camar<.l dos Sl!S. deputados, e 
sobre tudo uma C3mar:~liberal, tem o rigoroso de
ver de manifestar o profundo pez:~r U.c que se acha 

::; • ::; 1 1 ·u , o pass:~men o. . pow os; 
muito úeut. ) 

Vou prO)IÔI', pois, :i cst:1 :~ugnsw cmnara que fa(;a 
inseril· na :wta da sessão-,],, hoje um voto de pezar 
pelo f:11lecimen to desse distincto ciu:tdão, c ao 
mesuw tPmpo tJUc nomeie um:~ commissão de seu 
seio p:1r:~ actlllljlanhar o enterro, c transmittir á 
sua familia as m:mifestar.ões da sincera <lõr de que 
nus nclwmos iJOssuillos; e da qu:~l neste momento 
damos solemne testemunho diante do paiz inteiro. 
.4 ~oiadas · muito bem. 

A minha propüsta é conccbitla nos seguintes 
termos (lê). -

Acredito que não haverá um só dos m~us coii~
g:as que não me pre=-te um voto de auhesao em tao 
solemne momento (Apoiados). 

os :~. em discuss7 o e a rovada 

:IIOÇÃO • 

I " Proponho que se consigne na Mta da sessão de 
hoje um voto de profúndo pezar, que sente a ca-
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mo~ dos deputa~os pelo· passamento do disÚncto 
servidor da patna o tenente-general Visconde de 
Santa Thereza; que se non1eie uma eommissão 
pa_r~ acompanhar o seu enterro, c transmitth· á fa
nuha do finado q,s sentin_}e~tos de dõr dos repre
sentantes da naçao com-tão mfausto acontecimento. 

S R.-·" -
O Su. PRESIDEl\'TE, na fôrma do requerimento do 

Sr- Zat;na, nomeia para a commissão os Srs. Zama, 
11Iarcohno :.\loura, Mello e Alvim, Souza Andrade 
França Carvalho e Alves de Araujo. ' 

O Sr. Horta de A.l'aujo (para negocio ur-
:- . r st en c, vou pe rr a camara os 

~rs. deputa~~s Un-1 signal d~ sua sympathia pelos 
hberaes es!)mto-santenses. · 
F~i hoje sorpren.diuo pE)Ia leitura tlo Diario 

O[fictal, com o debate havido hontem na camara 
vitalicia, no qual tomaram parte o Sr. senador 
Correia e o Sr. presidente do conselho. ... . - . , 

procurou.alli collocar em má posi~ão 'perante ô 
partido liberal e perante o paiz os Iiberaes que eu 
Lenho a honr e r · t 
dóe-me profundamente é que o nob.re presidente 
do conse!Ilo, que é ou deve ser no ministerio o 
representante dos princi()ios liberues, tão depressa 
a.ce_it~sse ~ censura que era irrogada aos meus cor
relzgiOnarws pelo seu adversario tenaz c de todos 
os tempos. 

-Muito bem. 
O SR. MARIANNO DA SILVA:-Si aceitou-a, foi por 

qne era procedente. · 
O Sn. HoRTA DE AnAUJo:-Sr. presidente, a. ques

tão levantada hontem no senado refere-se á verifi· 
cação dos poderes da assembléa provincial do Es
pirito Santo. Da discussão alli havida entre o nobre 
senadot· pelo Paraná e o Sr. prestdente do conselho 
conclui q~e nem ~m ~elll outro conhece o que se 

0 SR.l\lARIANNO DA SILVA.::_ Não apoiado quanto 
ao Sr. consellleim Sinimbú. · 

(Cruzam-se apa1·tes entre os Srs. Gandi do de Oli-
veira e Affonso Celso.) · 

O Sn. HonTA DE ARAUJO~- Hei de demonstrai-o. - . ... .. 

conselho de ministros; o que digo. ê que si o Sr. 
·conselheiro· Cansansão de Sinimbú manifestou o 
juizo por elle hontem expandido na camara. vita
lícia, 1'êf-o porque ..• 

O SR. LEÃO VELLoso :-Não manifestou juizo ; 
lamentou o ];lrocedimento da assembléa provincial. 

O Sn. HoRTA DE ARAUJO :-.•• não teve presentes 
os documentos que estou.no caso de apresentar 
:'i camara, a fim de ;m·edar de sobre os liberaes do 

• • 'I , 

... " - ' '· de desmantlos e de anarchistas. 
Portanto, Sr. presidente, peço a V. Ex. que 

consulte á casa si concede urgencia para que eu 
amanhã Uilresente am requerimento. 

Quando fundamental-o, tornarei bem claras e 
evidentes, em vista dos .·factos, as proposições que 
teu o enuncw •. ~ ui e . 

Consultada a ca.sa, é concedida a urgencia 
pedida. 

Ao 59.-TOMO I. 

. -0 Sr .ltlonte:-Sr_ presidente, h ontem foi nesta 
cas~ sequestrada a liberdade de tribuna .... (Não 
apoaados_) 

O ~n. .. PRESIDENTE:- O nolH·e deputado não póde 
ex:prm1u-se por esse modo em relactí.o á eamara 
(Apoiados). • 

OSn. ~IONTE :-Não expresso-me em relação á 
camara, ainda não conclui o meu pensamento. 

Foi sequestrada a liberdadé de tribuna pelo "'0-· 
verno (Reclamações). " 

O Sn. PRESIDEXTE :-Nem a camara podia tolerar 
o sequestro da liberdade da tribuna (Apoiados). 

O SR. JosÉ C.-I..ETAxo : -E principalmente pelo 
governo~ 

O SR. FrtA . .XÇA CA.RVALI!O :-Nem podia tel-o ud-
mittido. · · 

O Sn. PnESIDEXTE :-Não, senhor. 
O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA' :-Onde pr•enllec::eu 

. 9 • - • • • • ) r • 

ceu, é certo, a doutrina do conselheiro Silveirá 
Martins,· que não é es-sa, e que é a vet•tlütle. 

O SR. Mo~TE :-Prevaleceu a doutrina de que o 
governo é quem exercita a inicia Uva ela c amara ; 
são palavras textuaes. 

O SR. ANTO!'\JO DE SrQUEm,\ :-Xão !ta tal. O mi
nisterio, como uma eommissão da mail)ria do par
la.mento, exerce n iniciativa por essa maioria : esta 
é que é a verdacleira doutrina (Apoiados). 

n. -:; ~ :; 
O SR: MONTE :-As palavras textunes proferidas 

}lelo Sr. ministro da fazenda foram ns seguintes .. 
detenho-me nisto para que não :;c me attribua 
uma expressão que não tivesse sido proferiua por 
S. E~. Disso 8. Ex:. na sessão de H as ~eg;uintcs 
lalavr::t~ tte estão nblicadas 'no Diario Oflic!ttl 
de 13 (lê): •Estabe eci um pnncllHO par am~ntar
que a iniciati\·a da cunwra G exercida pelo go-
verno.» · 

Ma.s não é este o ponto em di~cus5ão. Ell venho 
protestar contra o sequestro que, no meu eonceito, 
foi feito da liberdaue d~ tribuna. 

O Sn. PnESIDE:\'TE:-0 nobre deput:3do n~o póde 
insistir em sequestro da libel·dade t1e triln!-na, nem 
protestar (apoia.dos); o regimento o proh1be .. 

.· ~ 

do contra ri13teria-vencida. 
. O Sn. HoRTA DE AnAUJO: -Esse:sequestro está 
apen:..s na imaginaç:ro . do nobre deputado. 

O SR. MoNTE :-Est011 fallaudo para fundamentar 
um requeriménto; não fali o contra o vencido, ·como 

- • • n· > 

O SR. CEsARlO ALYili :-Para fazer isso é preciso 
pedir \l.!gencia. 
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O SR. )loxrE :- ~iio c:stou discutindo o reque
rimento. não: c:stou :1peuas o apresentando. Todos 
os Srs. (lepuiados, que ~llresentaram hoje rc~112e· 
rimentos, fallaram ; só cu, por ser da oppostçao, 
n:1 O}lini:'::o do nobre L o secretario -não posso fallar. 

r. "ama a on cerca e a <> mmutos, }lara 
apresent:u o 5eu requerimento· que foi :1 mesa. 
Deix.cm-nos ao menos a Yalyula da tribuna. . 

O art. 177 do regimento diz (lê): - « Nilo é pcr
mittülo requerer o encerramento de _qualquer 
discussão depois de lJaYer fallado um ministro de 
e5tado, ainda que seja de}mtado. • 
· O Sn. FELrcro DOS SANTos:- Apoiado. Por isso 

mandei uma declaraçflo para ac!a contra essa in
fracçiio. . 

O Sn. ~Ioxm :- Hontem, depois de haver fal
Indo o Sr. ministt·o da fazeud:l. foi encerrada a 
discussão nilo obstm~te o nobt~e cícputado por Per-. 

:sn. ! o:XTE :-l as a moç«o resa e mo o ex
presso que fica e·l!cerrada a discussão. 

Si para isso houvesse uma razão de ordem pu
blica. não seria admissivel. por causa da letra 
expréssa do regimento, mas· nem sequer o Sr. mi
nistro se havia justificado das accusações que lhe 
haviam feito. (Apoiados e não apoiados.) ' 

O SR. Pru:srnE::-."'TE :-Peço ao nobre deputado que 
não f alie contra o vencido. 

zer-se a mesma observação ao Sr. Zama. quando 
J'allou largamente sobre o mesmo assumpto, elo
giando o Sr. ministro ; entretanto, V. Ex. dirá si 
nãu posso apresentar Q meu requerimento. 
· ú Sn. PnESIDEXTE :-ú requerimento não póde 
ter relação com o vencido. · 

n. "!oNTE :-0 meu requerimento é para sa
b~r si está revogado o art. :1.77 do regimento. 

O Sn. AFFO:.-;so CELso. :-0 regin1euto probibe 
fundamentar requerimentos . 

O Sn.._)\Io:xTE :-Prohibe só a mim e não prohibe 
aos nobres deputados da maioria, os Srs. Horta de 
Araujo e Zama que aca.JJam de fundamentar requeri
mentos. 

o Sn. q.ALiir:xo D"~s NEv·Es :-A lei é s~ para nús. 
n. "" .NTE :- ·meu requerimento é, como 

disse, no sentido de saber si está eliminado o art. 
177 do regimento, porque estando em vigor não se 
podia da·\ o encerramento logo depois de haver 
fa.llado o .ministro. -

Ainda ~1esmo depois de a}:Íresentada a moção o 
n.ob<re de utado Jor P · 
n1a1s e uma vez pela. ordem, e, sob o fundamento 
1le _que por est.ylos da casa, as moções não são dis
cuttdal;, negou-se-ll1e :1 palana; sendo, aliás, certo 
que os precedentes da casa são inteiramente di
\ersos, como póde testemunhar o proprio nobre 

de}mtado por Minas, que fazia parte da ca.mara. 
quando nn sessão de 6 de Agosto de 1866 se dis
cutiu a mo(.'iio tio Sr. Fr:mL"o de Almeida em que 
tomaram parte os Srs. Zacarias, Aragiio e 1\lello, 
Bmii:o de Prndos, Urbano e Silveira Lobo e na. me-
morave sess11o e iJ e Julho de :1868, em que 
fall:.u·am sobre a mo\:ão do Sr. José Bonifacio os 
Srs. Paranltos, Saldanha 1\Iarinho, Sayão Lobato, 
Yi>eonue de ltnlJorahy, C. Ottoni e Silveira Lobo. 
~egou-se, assim, contra o art. :1.77 do regimento 

fallar-se antes da moção, permittindo o encerra
mento logo depois de haver fallado o Sr. ministro. 

1 egou-s :lmc a a pa a na contra os precedentes 
e cstylos desta C<lsa para fallai~-sc sobre a moção, e 
por isso penso que não púue causar reparo a minha. 
.estranheza.. 

Além dessas consideraÇões accresce que o reque
rimento do nobre deputado por Pernambuco era 
uma v~rdadeira interpell:lção, e segundo os estvlos 

, , - , · s in erpe açoes, mocões 
que importem opinião sobre a 1nateria em discussão. 

Contrariaram-se todos estes estylos, contrariou-se o .. . ., . P"'~ • 

(Apoiados). Assim, seja-me licito, ao· menos como 
um protesto, a deliberação que tomei de apresentar 
o seguinte requerimento (lê): 

Requerimento. 

« R_equeiro que a commissão de policia informe 
"' . • 1 o regrmento esta casa. 

-lJfonte.-:1.11 de Janeiro de 1.879. » 
O req:uerimento é apoiado e fica adiado por 

ter pedtdo a palavra o Sr. Cesario Alvim. 

O Sr. José ltlarianuo (pela o1·denL) :- Re
queiro urgencia para fazer um requerimento. 

O Su. PnESIDEXTE :-É preciso declarar qual o 
objecto. 

O Sn. JosÉ :à-IARIAN:xo :-É ara edir uma- in-
ormaçoes ao no lre numstro a justiça. 

Consultad:l a casa,. resolve negativamente. 

O Sr. Sih•eira l'tlartius (minist,·o da fa
zenda), (pela ordern) :-E' para pedir á camara, no 
caso de conceder a urgencia pedidà pelo nobre 
Jresidente ;no intuito de harmonisar o dir i 

::;. • x:. com as conveniencias da camara que esta 
lhe marque um prazo como é dos estvlos da casa. 
ou então. que a urgencia fique patã o dia se~ 
guinte. · • 

O Sn. PRESIDENTE :-Me parece qúe o requeri-
mento já foi rejeitaâo. · 

Verifica-se que foi rejeitado. 

O Sr. José ltlarianno (pela ordem):-Eu 
não tenho ue tomar contas aos meus colle..,.as da 
mconvemencw que vtraríl no pe tdo que fiZ nem 
mesmo da condição de m~a concessão limitada de 
t!'lmpo durante o qual eu devesse fali ar. 

O Sn. l!IIxrsTno DA FAZENDA :-E' dos estylos. 
O Sn. JosÉ M.uuA..,~o :-Respeito profundamente 

os are.stos deste tribunal e me aguardo .Para fallar 

queira permittir usar do direito de representante 
da naçiio, int~rvindo directamente na gestão dos. 
negocios pubhc.os como me compete. 

Não quero fazer reviver neste momento a ~cena 
lutulenta que hontem se passou neste recmto. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 26/01/2015 14:46- PÃigina 6 de 24 

Sessão em i4 de Janeiro de 1879. 

Curvo-me di<mte das victorias de Pyrrho. Mas 
tendo ~sto que o Dim·io Oflicial, que hoje publicou 
o debate de hontem, lanl.)ou u:n véo de silencio 
sobre nquelle incidente; eu pe<:o a V. Ex. e á 
c:miara-licença para dizer algumas pala.vras, a um 
de que fiquem consignadas nos _4.nnaes do parla
mento a violencia de que hontem fui victima. 

Quando o nobre ministro da fazendu faUava 
hontem em resposta uo meu requerimento, pedi 
a palavra. Ao sentar-se o nobre ministro, 11edi 
outra vez a palavra. 

O $n. P~ESIDE.NTE:'- E foi inscriJHO. 
O Sn. Josk: MAnuxxo :-Foi-me negada a pala

vra. DeJlois pedi-a pela ordem, pedi-a por todos 
os modos que conheço no regimento, e qnando vi 
que a paluvra me era negada para ser dada a um 
nobre depu.tado que póde ter mais ~lrecedentes 
pela sua illustração, que pó de ter mais precedentes 
pQlos seus talentos e por ser provecto nas lutas par
lamentares, mas que, pérante o regimento da casa,· 
tem tantos direitos como qualquer outro deputado ; 
quando vi isto 11ão pude conter o brado de indi
gnação que partia da minha alma revoltada, por en
tender que tinha sido postergado um direito sagra
do, cujo exercício nós devei:nos pennittir, por cujo 
ex.ercicio nós devemos vela.r. Porque, si hoje o 
partido liberal- tem aqui uma maioriu e-splendida e 
mesmo uma unanimidade quanto aos principias, 
l)Ois ninguem se tem levantado nesta tribuna para 
].)rofligar os grandes prirtcipios liberaes ; . ao con
trario, porque não posso admittir que se nos attri
bua outra origem aos nossos sentimentQs, que não 
seja uma ldéa de ze1o e patriotismo ; é um 
Jll'ecedente terrível o que hontem se inaugurou. 
Amanhã, qnando estivermos éonstituidos em mi
noria, quando aqui formos uma pequena phalange 
de bravos· combatendo pela liberdade, contra os 
nos:'ios adversarios naturaes ... 

O Sn. ZA~r:-\ :-V. Ex. está laborando n' um en
gano, a discu.Ssão do requerir..1ento não foi encer
rada. 

O Sn. JosÉ MAlU.-\.N:->0 :-Aceito o aparte do meu 
collega, aparte que velo mesmo encaminhar-me. 

Dizia cu. amanhã os nosso!> adversarios se 
abrigarão debai~o desse t)rincipio menos livre, 
para esmagarem as manifestações daquelles que 
representarem o povo opprimido. 

Diz-me o meu collega que a discussão não foi 
eucerradn, mas eu noto os· termos da mor.ão na 
qual se pedia que.se désse a discussiio por encerra
da e que se passasse á ordem do dia. · 

Não quero reproduzir neste momento as conside
rações muito JUdiciosas do meu nobre collega 
üeputado por Sergipe; mas a verdade é que se 
tratava quasi de u.ma interpellação, .. e não era 
occasião mais opportuna, nem era de accôrdo com 
o regimento que se désse por enc-errada a discussão, 
quando acabava de fallar o ministro, embora 
deputado. Os precedentes desta casa, precedentes 
invocados por muitos. dos nobres deputados que 
hoje têm assento nas bancadas do parlamento, pre
cedentes cuja doutrina se aclla firmada llO regi· 

en o, u o au onzava _a eSperar que nao me 
seria negada a palavra, tanto mais á vista das expli
citas, solemn~s. e satü{actorias explicações dadas 

que ·eu com a minha palavra perturbasse a ordem 
neste recinto, nem que fizesse com que eJJe per
desse os louros que havia conquistado. 

O requerimento estava em discussão, e veja 
V. E~. a que absurdo, permitta-se-me n expressão, 
chegámos. Foi condemnado o meu requerimento, 
ficou inteiramente cortada a questão e encerrada 
8 discussão; e entretanto l)arecia-me que o reque
rilllento pedia discussão e votar-ão. Era um re
querimento meu, é verdade, uias o zelo, que eu 
81J/}1audo, de dar-se uma solemne. manifestaeão 
ao nobre ministro da fazenda pod' .i ser um poÜco 
retardado para deixar que o humilde orador fizesse 
as co~sidera.~·ões :!Rli:: lhe tinha suggerido a res
posta do nobre nÍinistro da fazenda, que não me 
pareceu completa e depois entiio ainda a sun vic
toria seri::. mais estrondosa.. ~ias do modo por que 
clla. foi ganha hontem, eu concluirei dizendo 
aind<l : foi uma vic1oria de Pyrrho. 

O Sr. Cesat•io A.ldm. (1. 0 secretario):- En
tendo do meu dever, como membro da mesa, dar 
uma explicaç·uo ao nobre deput~vlo que aeabou de 
sentar-se. Declaro a S. Ex. que não se feriu dispo
sição alg·uma regimental. 

O Sn. ~IoNTE: -V. Ex., segunuo o q11e me disse 
ha pouco,. não pólle fallar agora. 

O Sn. CEsAmo ALVIM:- O meu fim é dar sim
plesmeiite uma explic:;açiio ao nobre deputado por 
Pernambuco, já porque a mesa tem direito á su~ 
. defesa, já er11 homenagem u S. Ex. que me a t~lCI'ece. 

O Sn. MoNTE :- Não póde fallar ; é do regi
mento, conforme V. ~·EX, me fez observar. 

O Sn. C~:s.uuo ALvnr :-0 nobre deputado quer 
ao que parece monopQlisar a.. palan-«. Eu peço ao 
Sr. presiuente, que me ~' Inantenhu, pois uào 
devo consentir, sem protesto, que se attribua á 
mesa o n:ráo intuito <le tolher a palavra a qualquer 
meillbiw desta augusta camara. 
, Como a camaru deve recotdar-sco, requt.lreu e 
obteve o nobre Sr. ministro da fazenda na sessão de 
sa~bado, urgencla para r{lsponder áquelle nobre 
deputado. A camara deferiu-lhe o pedido designan
do-lhe a primeira..l10ra de seus trabalhos na sesS<to 
de segunda feira. 

O nobre ministro occupou a tribuna até além tlo 
prazo concedido. · 

É certo que, Llepois lle fallar o nobre ministro <1a 
fazenda, não se podia encerrar o debate, sem o f
fensa do regím~nto. 

O Su. MoNTE :-Finalmente Y. Ex. confes:.a. 

atropello de. 
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A palavra tia illustre opposirão será sempre res
peitada e inantiua, porquanto, além de serem muito 
sagrados e reS})eitaveis os seus direitos, accresce 
que o·s illustres col!egas divergentes concorrerão 
pn·a o maior brilho do- debate que muito aprovei-
ara ao ga 1 e e á au. I 1 i sa si .ã · · 

qllc nos tem ao seu serviço. (llfuito bem.) 

ORDEM: DO DIA. 

PEXSÜES. 

!879, que declara que a pensão annual de 6:00015 
concedida á Condessa de Porto-Alegre, repartida
ménte com suas filhas, é sem prejuizo do meio 
soldo que lhes possa competir. ' 

O Sr. Flo1~e!ll requer; na fórma do regimento, 
-t • • "·, ·._ <:;<:;-

palavra unicamente para offcrccer como emenda, 
ao projecto que se discute, um parecer da com
missão de pensões e ordenados, que appro\a a 
pensão .concedida pelo governo, ás filhas do finado . 
desembargador José Innocencio de Campos. Offe- · 
recend<Y. esta e~nend~, de~·o informa_r á camara, 

'o,. " .. 

aquellas cadeiras (indicando a bancadá da oppo
sitão liberal em :l87i) ao governo passado, para 
favorecer as filhas de um magistrado distincto
(apoiados), que. a1lenas legou á familia seu nome 
honrado. E pat·a que não paire sobre mim a sus-

-coj}Cita de pnrcialidade, em favor das protegidas, 
devo declarar que o desembargador José Inno
cencio de Campos, foi constantemente meu adver
sario politico, porque lutou no par.tido conser
vador · accresccndo ue um seu genro foi chefe 
conserva o r na mm,la pronncw; mas era magrs
trado honrado, nada deixou á sua família, que \ive 
na miscria : a eamara praticará um acto de justiça, 
approvando a delibernção do governo imp~rial. 

E~ lida, apo~ada e posta em di5cussão copjuncta
mcntc a segumte 

Emenda. 

E' approvaua a pensão annual de :l: 200;5000 con
cedida por decreto de :3 de Ko;~mbro de :1877 re
partidamente, a D. Luiza Guilhermina de Campos, 
D. Anna .hllia de Campos .e D. Emilia Adelaide de 
Miranda Ribeh•õ, fdhas do fallecido desembargador 
José Innocencio de Campos. 

Esta pensão será Jlag:a da data do citado decreto 
. de 3 de Novembro de :1877. 

dos Santos. 
São approvados o projecto c emenda c remettidos 

á commissão de redacção. 

LICE:-ÇA. 

ra em . iscussao o projec o n. e , 
·que concede licença ao Barão de S. Domingos, juiz 
oe direito da comarca de S. Fidelis. 

E' lida, apó_iadtt e posta em discussão conjuncta
mente a segumte 

Emenda. 

Que seja concedido um anuo de licença com to
dos os vencimentos ao professor de latim do im
~erial col~egio de Pedro II, Dr. Antonio José. de 

S. R. Sala das' sessões em :l~ de Janeiro de :1879: 
-França Carvalho, :Macedo, Frederico Rego, lJfar
tinho Campos, Affonso Celso, Tlteophilo Ottoni, 7'a-
vares Belfort. · 

São approvados o projecto e emenda e rem-ettidos
á commissão de redacção. 

ELEIÇÃO DE S. PAULO. 

Conlinúa a · discussão do parecer da 2. a com mis
são de inquerito com. as emendas offerecidas sobre 
a eleição de.S. Paulo. 

É )ida, apo!ada e posta conjunctumente em dis-

Emenda. 
o 

§§ :3.0 e !1.0 da lei n. 2675 de 30 de Outubro de :I.S75, 
reputados nullos õs ·votos que obtev-e o desembar
p:ador Bernardo Avelino Gavião Peixoto. como in
directamente interessado que é nos contratos ce
lebrados ·com o governo -imperial, sobre os en
genhos centraes de Capivary e Porto Feliz, na pro-.. . 

Sàla das·· sessões, 13 de Janeiro de :1879.- Ruy 
Ba1·bosa, Prisco Paraizo, Se1·gio de Ca~t1·o. 

O Sr; Ignacio lUartin!ll (pela ol·dem).....;.Sr. 
presidente, pergunto a. V. Ex. si ].)Óde aceitar. esta 
emenda. llelo regimento as emendas são ai)resen- . 
tadas á commissão. Desde que o pnrecer vem á · 
camara para ser discutido, não llodem ser offere
cidas emendas. Assim uma emenda sobre incom
patibilidade ou sobre qualquer 011tro ponto só deve, 
penso eu, ser apresen a a a · ~~ã . 

O SR. PRESIDEl\'TE: -Quando o parecer vem 
;,~amara para ter discussão plena, nenhum depu

....-tado fica inhibido de offerecer emendas (apoiados), 
porque diz o regimento que os pnreceres sobre 
eleições, neste caso, são discutidos co1uo quaesquer 

o • 
O SR. IG~ACIO MARTINs:-Bem, estou satisfeito. 

Como os apologistas da emenda se OllJmzermn a que 
se discutisse esse parecer, e eu me OI>PUZ a essa 
idéa, aproveito a occasião para lembrar aos nobres 
deputados que fui favoravel a sua . pretcnção, 
quando votei contra o que queriam, porque não 

. haveria discussão, si a camara concordasse com 
SS. EExs. 

Mas estou satisfeito com a informação de V. Ex . 

·.O Sr. Joãolllendes:-Sr. presidente, evo 
a V. Ex. e a esta augusta camara uma explicação do 
meu· procedimento tomando parta neste .debate. 
Tendo V. Ex. dado para ordem do dia o parecer 
sobre as eleições de S. Paulo, não para a camara 
votal-o, como entendo que era mais regular, mas 

i ti -o entendi re"udicadó o direito que 
havia adquirido pelo parecer, segun o o qua o 
meu diploma não era annullado. Ua~, havendo a 
camara, consultada por V; Ex., dehJ)erado q~e 
houvesse discussão plenaria, obedeco a es~ ~elt
beração, mesmo ~orque não quero que attribuam 
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ao meu direito fraqueza de argumentação que o 
sustente. · 
· Esta discussão deve ser a mais calma possivel ; 
trata-se do exame de· actas e documentos, e qual
quer aparte, proferido com o maior ou menor aze
dume, podera perturbar o raciocínio_ Peço por isso 
aos meus contendores, que são muitos, que me 
deixem f aliar livremente ; certos de que, si não me 
encomqwdam auartes, que possam esclarecer o 
debate, serei forçado a desviar-me do assumpto 
por alguma nggressão menos conveniente. 

O Sn- l\IOREir.A DE BAnnos :-Não somos capazes 
disto. - . 

O Sn. A.'\""TONIO CARLOS :-E' uma insinuação que 
está fazendo. · 

O Sn. JoÃo MENDES :-Não estou fazendo insinua
ção; estou pedindo que não me perturben1 a argu-
mentação. · 

_ O discurso do nobre deputado por S. Pt~ulo, 
hontem proferido, .contém duas partes; uma elei
tor-al_propri.amente, e outra puramente pessoal, em 
relaçao a mmL 

• Na parte eleitoral, o nobre deputado, coino.a ca-
mara ouviu, foi o mais escasso poosivel. S. Ex. não 
discutiu a materia; limitou-se a fazercalculos, con
siderações mais ou menos contestaveis, e concluiu 
que afinal eu -não seria deputado ; se bem que 
acrescentasse que não vinha contestar o meu di
ploma, o que lhe agradeço. 

O Sn. :MonEmA :OE BAnnos : - Pôde agradecer; 
mas eu não disse isto_ Não tratei do diploma de 
V. Ex., que me é iudifferente, mas (!as eleições de 
S. Paulo. 

O Sn. JoÃÓ MENDES :-Sr. presidente, eu inverto 
a ordem do discurso do nobre deputad", e come
çarei pela parte pessoal, examinando depois a parte 
eleitoral. 

O nobre deputado, abust~ndo de sua forl.)a ante 
esta augusta camara, que é unanimemente liberal, 
entendeu que devia suscitar contra mim as paixões 
partidarias dos seus amigos politicos, e expres
sou-se nos seguintes termos : 

c l\Ias estou acostumado a ver que o nobre can
didato <! grande nos pequenos meios. Sei, e esta ca
mara, na sua maior pt~rte, presenciou o modo por 
que ellc o anno passado serviu aqui o seu pàrtidÕ.-

• A camara presenciou o anno passado como elle 
entende servi.r aquillo que chama hoje seu partido: 
como elle nos ameaça, nos caricia, nos apresenta 
argumentos ad terrore1n, e se retrahe. A camara 
tem presenciado tudo isto. Ora é o nobre deputado 
combatendo o partido conservador ·de S. Paulo, 
quer na província, quer nesta camara, e trocando 
com os. seus actuaes amigos toda a sorte de does
tos, quer nesta camara, quer fóra della; ora é. o 
nobre d!3putado lisongeándo o partido liberal na 
sua ascensão, dizendo-lhe: • Para nós é igual a si
• tuação que sobe áquella que acaba de descer ; 
« nós temos uma unica bandeira, é o Syllabus ; o 
« nosso codigo político, a nossa constituição é a En· 
« c,1Jclica de Pio IX ; é a resolução do concilio. ) 

E, logo depois, interpretando o meu pensa
mento, acrescentou : 

D'ahi conclaiu o· nobre deputado que eu não 
era conservador, nem liberal, nem republicano; 
ou, por outra, que eu não era adversario de pnr
tido algum! 

.O Sn. MonEIIL\. DE BA.Rnos :-Mas. o nobre depu
tado creou o partido nltramontano, que póde viver 
som_ qualquer dos partidos militantes, porque não 
e mthtante. 

O Sa. JoÃo :MENDEs :-Exigindo :en- que o nobre 
deputado provasse o que dizia á camara, e lêsse 
as textuaes palavras do artigo da Sentinella, jornal 
ostensivamente redigido por mim, do que não faço 
reserva algüma, S. Ex; limitou-se a lêr o seguinte : 

o: Em relação á igrejr, tanto vale a situação que 
foi derribada, quanto vale a que o Imperador acaba 
de crear.» · 

E addicionando a isso as ultimas palavras de um 
editorial, que eu escrevêra .em 24: de Janeiro de 
1878 naquelle meu jornal, leu-t~s perante esta au- · 
gusta ca mara : • Ou ·catholico, ou libera1; não ha 
meio termo. » 

Sr. presidente, o nobre deputado devia conhe
cer-me, e saber que nunca tive opiniões rebu~adas, 
que fui sempre franco em política: fui, e ·tenho 
sido sempre conservador, e sou ultra-conservador ; 
e d'ahi vem as divergencias que tenho tido com- os 
meus amigos politicos quando estüo no poder. -

Não está em uso entre nós apt·esentarem-se os 
candidatos com uma ,circular ao eleitorado. Os 
partidos organizam suas chapas de accôrdo com 
o geverno, que as impõe ; outros de accôrdo com 
os centros directores dos respectivos parlidos. 

Eu, porém, estou habituai!.o a ma.nifestar-me pe
rante o eleitorado, e não costumo contentar-me com 
um lagar em chapa, porque entendo que só mente 
a attitude franca de um canrlidato póde dar-lhe di
reito a ser um dos escolhidos de seu partido; e a 
prova de que este direito é real, é que na legisla
tura passada, sendo eu excluído da chapa conser
vadora orgnnizada llele centro ofilcial, aqui vim 
eleito pelo proprio eleitorado ~onservador. 

No dia em que a minha eleição dependesse apenas 
da inclusão do meu nome em uma chapa e do tri
umpho desta chapa, eu não quereria estar nesta 
camai'a. · 

(Ha un~ aparte do Sr. l}Ioreira de Barros.) _ 
Não me fallc o· nobre deputado em eleil)ão pré

via. Todos nós sabemos como el!a se faz em S. Paulo. 
O Sn .-ManEIRA DE B.\.nnos :-Foi feita IJerfeita-

men\c·. · 
O Sn. Jo.:\o 1\IE:t-.."DES :-A chapa ia do centro para 

os que deviam eleger previamente os candidatos, & 
voltava do interior com os mesmos nomes indi-
cados. · 

_Eis aq_ui o que é a eleição prévia de S. Paulo 
(Apa1·tes). 

Para que não-haja duvida aJguma sobre os prin
cipias políticos que professo, e. a respeito da ban
deira que hasteei perante o corpo eleitora,!, vou lêr 
a circular, que é breve, dirigida a esse corpo elei-

" . . .. 

viver com todos os partidós ; queremos sómente pectivo collegio eleitoral. 
o respeito ã igreja, c nem MS repugna qu<~lquer · • O abaixo assignado é conservador· porque quer 
fórma. de governo. a realidade do principio de autoridade. O mal do 
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nosso paiz prüvém sobretudo do enf.-aquecimcnto 
desse prmcipio. Já não ha obcdiencia a Deus ao 
rei, ao pai: a revolta é geral contra tudo o qu'e é 
legitima subordinação. 

"' O p:overno uóde muito sobre os homrns · mas 
nao 1 o co1 o au orJ a e, sumo como v 10 encia, 
fraude ou corrupçã~. quer o governo seja con
sen·ador. quer seja liberal, uns se submettem 
outros são illud~~os, outros se deixam corromper 
PO! empregos, titulas, ou condecorações. Não tem. 
po1s, o governo a influencia legitima e util de uni 
poder be_m consti_tuido. Em verdade, o go .-erno 
. . . _ e g _v~rno e ac o, pe o 
Imprevtst~ das. srtuaçoes po!Itrcas, pelas illegali
dades e vwlenc1as empregadas para a formação do 
p~rla11~ento, pela duplicidade nas decisões admi
nrstr<ltrvas, pela coragem cynica em f:tce da opi
niâ{) publica. Não ha princip'io fundamental. nua 
ba. lei di_vina ou hu_man_a, quando o governo >quer 

~ o "' ã é, l 
summa~ smao o arbitrio de quem mais pó de. Ora 
o despotismo não é, nunca foi, o Yerdadeiro e le-
"'itimo r"n i i t r" o •• r ' 

ser verdadeirá e legitima, deve commandar em 
virtude da lei, come~ando por obedecer a esta 
mesma lei. Assim é, tanto na ordem divina. corno 
na ordem humana ; assim· de~-e sel~o na· ordem 
política, que tem sido fundada, e ainda quer per
manecer á sombra do Chrlstianismo. 

• Em uanto o eleitor não com rehen<ler e o 
alcance politico e a responsabilidade moral do seu 
voto, o governo, no nosso paiz, ser<\ o que tem 
sido até lwje :-governo sem autoridade. O eleitor 
deve conllecer o c:muidato em quem vota; e, so
bretudo, nestes tempos de perseguição á relig-ião; 
deve procurar saber quaes as crenças religiosas 
dos que pretendem u seu :~poio. Si proceder de 
mod~ contrari2, não passará de instrumento dcs
pres~v;cl nns_ma9s da _xevolu~ão c do~ que querem 
hostrlrsm· a IgTCJ:l. ?\;_ta lw co usa mms degr·adante 

:"" ..... . . . . ... 
e: no. cleil?r, (;- facto nssume um' car~ctcr prcjutli~ 
cwl a p;llrw . 

• O nbaixo n::;sign~tuo obriga-se a combater o 
progr:mmw. do governo, sobretudo quanto ás rc
Jaçõcs do Esl:Hlo com a igrej:~ ; 11ão compreheil
dend~ E~tadn sem nel!.:"• repel!irá_,, casanun~to civil, 

1·eligiiio, em snmm:~; tudo o que fô"r liostil á ?'eligzão 
. catholica apostolica ?'Omana. Entende que este é o 

melhor e unico meio de restaUt·ar no nosso paiz o 
principio de autoridade, que os diversos governos 
têm procurri'â.o d~struir completamente. 
• « Si V. S., pondô de parte antigas divisões par
tidarias, e collocando-se superior á imposiçiio de 
chnpas, entender que deve honrai-o com a. sua 
conliança. política, o abaixo assignndo saberá cor
res onder t~ essa mesma. confiant•a. :. 

(Apa3·tes) 
Quero demonstrar a esta augusta camara que 

não me apresento professando idéas diversas. Apre~ 
sentei-m~ conservador; e, como enue os coaserva
do-:-es·ba alguns qne pensam de modo contrario. em 
relação á igreja, e proiessamo regalismo,sou. ultra· 

Mas em que se funda o nobre deputado para 
dizer que não pertenço ao partido conservador? 

Ux Sa. Dnunno :-Porque está em desharmonia 
com elle. 

· O Sn. JoÃo 1\IEXDES :-Entv:o quaes são os meus 
prineipios '! 

UM. Sn. DEPUTADO :-Combate todos os governos. 
O Sn. · .ToÃo 1\fEXDES :-Então sou liberal'! 
O Sn. 1\IonEtRA DE BAnnos :-Não sei o que é, 

acho que a religião não póde servir de bandeira. 
O Sn. JoÃo MENDES :-Assim como ha libe~aes de 

ripanso, segundo ouvi hontem "nesta ca~a, ha 
lambem conservadores de ripanso. A unica diffe
rença. é que uns são liberaes-e outros conserva-

:,. 

prehenda bem. . 
Mas quer esta augusta camara saber como eu 

apreciava a ascençilo liberal no meu jornal '! (lê) 
" No Brazil, os ministros não ·valem cousa 

alguma:- ha sempre nos dons partidos p.ma
massa de cortezãos e de ambiciosos vul,.ares, com 
os quacs o Impera or po e JOgar ivrern.ente, es e 
que os dous partidos admittiram a pratica de chefes 
por decreto, e desgraçadamente esquecem sempre 
o que viram c aprenderam na adversidade. » 

E porque o orgão liberal aceusava-me de attri
buir ao actual gabinete intuitos estnmhos, res
pondi nos seguintes termos: 
. • Ha um engano :~eerca do que temos escripto 
em relação á nova situação política. Não temos o 
minimo interesse em. altribuir ao gabinete 5 de Ja-
netro rn UI os que e e e a c o nao que1ra rea 1zar. 
Guiando-nos sómente por principias, COl!lbate~ 
r::,,tios os homens, quer se digam liberaes, quer se. 
digam conservadores, apenas quando ou sempre 
que estiverem em desaccurdo com a.s nossas idéas e 
crenças.• · 

• u não n > lau i ascensão liberal declarei só-
mente que o facto pnra aquelles que haviam com
batido a igreja era indifiercnte. Os conserYadores 
qtte estavam no poder combatiam-na, os liberaes 
que subiam tambem iam com!Jatel-a. 

Eis a razão por que para mim era muito indiffe-
rente a subida dos liberaes (Apartes). • . 
· E as minhas apprehensões quanto ao program

ma da nova ascensão politica eram muito justifi
caveis. 

A Tribuna Liberal, em edictorial do dia :18 de Ja-. .. . , . . ~ "' 

selheiro José .Donifacio de Andrada e Silva) expri
mia-se nestes termos (lê): 

« Qual o meio de que o governo póde lançar 
mão para dar a conhecer, áquelles que não querem 
-ver. o seu programma? 

« A imprensa do seu partido. 
« Mas a imprensa do partido li1Jcral tem dito e 

redito c'que o programma do ministerío é o que 
está escripto na bandeira liberal.» 

c ••• Ella falia, -lUL (k; annos, muito clara-
1M1l.te. 

• 
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• Vejamos : j:í perguntt~.stes algl).ma vez á Re
fm·ma qual era o seu progranuna ? 

" Já pcrgunt::~stes alguma Yez á Trib.una. Liberal 
qual o seu modo de cmcarar os males ou os reme
dios depois da leitum do seu primeiro artigo ? 

• Pois, o Sr. Sinimbú foi presidente do ClulJ da 
Reforma. 

~ O Dr. Leoncio de Carvalho foi um dos signa
tarws da c::~rta que recommcndou a -Tr-iáuna Liberal; 
e já antigamente havia redigido o Con·eio Paulis-
tano. · 

• E perguntais-lhe o qu-e são, o que querem! 
.• On fazeis injuria ao seu cnracter, ou não que

reiS ver. 
• E os pciorcs cégos são os que não querem 

ver. • 
Esta citação tem algum merito depois u::~ falia do 

throno ; porque reconhece-se hoje que a Tribuna 
Libeml andava illudida, ·e que portanto devemos 
contar com a opposição do conselheiro José Boni
facio de Andrada e Silva e dos seus collaboradores 
na Tribuna, porque o programma. liberal foi mu
tilado. 

O Sn . .JosÉ Bo~IFACIO :-V. Ex. quer ser meu 
companheiro ... (Biso) 

O Sn .. JoÃo JIIENDES :-Si V. Ex. permittir-me ... 
(Riso) 

Ora todos conhecem o programma ao Club da 
Reforma, programma que ultimamente restimia.-se 
nos seguintes pontos (tê): 

« O estado actual ua questão relígiosa-no Brazil 
é de perturbação e perigo para a paz das conscien
cias e pa.b a ordem publica : exige medidas legis-
lativas. · 

" Tn.es são: 
• L" Reg-istro civil- dos nascimentos e obitos. 
« 2." Contrat·J civil obrigatorio do casamento. 
• 3.a Secul:·,risaçãó dos cemiterios publicas. 
• 4." Liberdade plena de religião com seu culto 

externo e IJUblico. 
• 5.n Suppressão do n. 3 do :-trt. 95da constituição 

c alterada a fúrma do juramento no sentido de não 
especificar r·eligião nl~uma. 

_ .. As demais as11ira<;õcs da sociedade niío exi~em 
por cmquauto, solut·õt's praticas, que poclcm vzr a 
ser indicadas e até sólicitadas 21etos acontecimentolf •• 

Vendo eu ú testa do gabinete o nobre senatlor 
pela província das.Alatfõns, que era o presidente 
do Club da Reforma, e claro que me exprimiu 
muito bem quando dizia que pnl':l. mim era. indif
ferente quo estivessem no poder os conservadores 
que atacavam a Igreja, ou que subissem os liberaes 
que queriam atacai-a ainda mais·. , 

. Esta {lpprehensão em mim crescia, vendo na 
pasta do imperio o illustre Sr. conselheiro Carlos 
Leoncio da Silva Carvalho, ·porque desde :1875 o 
prõgramma de S. Ex. foi o seguinte (lê): 

« :l. Eleição directa. 
·« 2. Senado temporario. 
« 3. Ampla liberdade de cultos e conseguinte

mente o casamento civil e a su ressão da desi ual-
dade e direttos po1· motwo 1·c tgwso. 

« 11. Responsabilidade ministerial pelos actos do 
pode! m~d~rad_or. · 

D~onde se vô que ha esperanç.... _ que esta cn
mara não seja dissolvida (continúa a têr): 

. ~ 6. -Completa separação da judicatura e da po
hcw.. 

« 7. Abolir,ão da g-uarda nacional, que poder{t 
ser s_ubstituida 11or uma g_uarda cívica municipal, 
qualificada annualmcnte na parochia, para servir 
na me~m::~, sem org-aniza~ão militar, e com chefes 
escolludos pela camara municipal. 

.-8. Incot~lJ1atibilidade da magist.r-1tura com os 
cargos. ue elCI~~ão popular OU de non\ca~~O do poder 
executiVo. -· 

_• 9. Prohibição de~ aecesso ao funccionario pu
bl!co deputado ; salvo o que lhe coub€t· por anti
guidade. ·· 

•. :10. Prohibição ao~ senadores c depntados de 
ace1tar cargos ue norne:_wão do governo, excepto os 
de confiança política. · · 

• 1:1.. Suppressão do direito de pcr<loar ou mi
norar ::~s penas impost:~s ttos ministro8 de estado 
pelos crimes politic.os, excepto· a pena c:~pi tal que 
poderú ser commutada na inferior immediata. 

• 12. Conselho de estado como nuxilinr admi-
nistrntivo c não político. 

• 1.3. Ensino livre . 
• 14. Liberdade de industria e de com.mer;io .• 
E' um programma de folego. 
O Su. ANTONIO CA.uLos :-Roma não se fez em 

um dia; isto ' aí nos poucos. · 
O Sn. JoÃo MENDEs :-Portanto. á vista dos factos 

e do pessoal que compunha o n-íinisterio, diz!a eu 
no meu jornal (lê): · 

• Desde que os orgãos ministeriacs na imprensa 
affirmmn aquelles programm::1s, não ha mais igno
rancia e boa fé. Sustentarão a nova ordem de 
cousas, sómente os qu~ quizerem trahir a Jesus 
Christo. Liberal ou se e, ou não .se é, cUzia ainda mui 
recentemente um dos orgãos ministeriaes, a Tri
btma Libeml; não são, pois, nem podem ser liberaes 
os que têm de defender a igreja contra os ministros 
que vão executar· os ptogrammas ácima tran· 
scriptos. • 

O Sn. I\IoREIRA DE BA.nnos :-Não apoiado; nós 
entendemos que podemos ser muito bons catho
licos e liberaes (Apoiados). 
· O Sn. JoÃo "ME:-."'>ES (continuando a lêr): . . 

• Nem basta que se retirem das fileiras libera~s, 
abstendo-se de pleitearem as futuras eleições:- é 
ind1spensavel ·que se aggreguem nas localidades a 
outl'os que pensarem do m<'smo modo, a fim de que 
os ::ulversarios da igreja não colham o fructo de 
suas machinações e não levem a cffeito as proje~ 
ctadas reformas. 

• Si os ministeriaes dizem -libe)·al, ou se é, ou 
não se é, nós tambem dizemos-catholico, ou se é 
ou não se é . 

• Ainda bem. Não ha mais log-ar senão para a má 
fé. A situacão vai demarcar claramente o terreno 
da luta. Ou ·Deus, -ou o diabo.» 

Eis pois justificada a minha posição politica 
quando subiu este ministerio no <lia 5 de Janeiro, 
e justificada tambem ao mesmo tempo a attitude 
que tomei perante o corpo eleitoral da }ôlrovincia de 

q ·-
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O Sn. Z.nu:- A expressão maliciosàmente é 
pouco parlamentar. 
· O Sn. :MoREIRA DE B.umos: -E' eontrtl ella que 
reclamo. . -

S . Jo.Io liE. 
mortos conservadores durante o processo eleitoral 
da provincia de S. Paulo. 
. 0 Sn. MOREIRA DE BARROS :-Então OS liberaes não 

tmbam rezas ? 
_o Sn. ANTO);IO CAn.Los :-Rezar s6 por uns e 

nao por outros, não é catbolico. 
O Sn. Z.-1.:\IA:- Rezem quanto quizerem que 

ninguem lhes vai ás mãos. ' 
O Sn. Joio MENDES:- Os factos são conhecidos : 

o governo, a policia e os juizes têm se oceupado do 
inquerito dos ~i versos crimes commettidos durante 
o processo elettoral nas diíferentes localidades é 

- • • • !t 

factos, que _o nob1·e . deputado 1Íão pó de desco
nhecer, por ex.emlllo, no Rio Verde e em outros 
pontos. -

O SR. hfoREIRA DE BARRos :-Tanto não desco
nheço que disse. 

O SR. BAPTISl'A PEnEIRA. :-Peço a palavra. 
O Sn. Joio ~fE:;;DES :-Agradeço ao nobre presi

dente da provm_ma qe S. Paulo o .t~1: pediQ.o a pa
l:l.vra, por ue e ate um bom auxiliar ara mim 
nesta questuo. Vejo que os seus :1mig-os ped1ram 
a. approvação da eleição de S. João Baptista do Rio 
Verde, quando, ao contrario, o nobre presidente em 
um officio dirigido ao ministerio do imperio con
demnou-n. Desejo mesmo ouvil-o a este respelto. 

Tambem applaudo que tivesse pedido a pnla·vra., 
p~rque ._,desejo que. o nobre presidente da provin
cia de :S. Paulo de a esta augusta camara teste
munho. de que C!U S. Paulo as loculidades, que 
pertencimn mdul.Htavclmento ao partido conser-, . . ~ . ·-
força arn~ada (não a.poíados), do assalto ás u.rnas, 
c~mc !11ew ele mandar-se a esta august3 camar:l _ 
nao seis, mas nove deputados. · 

O Sn. BAPTIS1'.\ PEnEm.\ :-Dou testemunho jus-
tamente do contrario. · 

Ha outt·os a arles. 
O Sn. Jo.\o ME~DES:-A proYa mãis valente <lc~te 

facto está tanto om S. Joüo Baptista do Rio Verde, 
como cml\tococa; e agradeço ao nobre presidente 
da proyincia o ter tomado pro\"idencias acertadas 
para estas duas localidades, emuora deixasse a.s 
outras eompletàmente entregues ao plano de vencer 
a todo o transe. . = 

Na Moeoca~ correndo a eleição placidamente, o 
delegado de policia, combinado com o juiz muni
cipal, entendeu que devia roubar a urna •... 

O Sn. MoREIRA DE BARROS :-Não apoiado. 
O Sn. JoÃo M:E:s-nEs:-Como não apoiarlo?! (Ao 

tachygraplw.) Queira tomar este não apoiado do 
~ol:!re deputado. . . · 
. 0 SR. ~10It.ElRA. DE BARROS :-Já disse que desap-
provava esse acto. . 

o. Sn. JoÃo MExoEs :- ... Não escape este não 
.apowdo. • . 

,0 Sn. lloREJR.~ DE BARROS (Ao tachyg1•aplw):-
Pode c~crcvcr. · 

O Sn. Jolo .ME!I.""DES: - Dii'.: o nobre deputado que 
hontem encet?u e_ste debate:- não apoiado.-Ora, 
vou contr~por a sua palavra uma portaria. do 
nobre pres1dente de S. Paulo, a qual passo a lêr, 
pedmdo para ella a attenção da camara.. _ 

n. onEmA. DE BA.nnos :-Mas veja· o nobre 
deputado o que eu disse hontem a esse respeito. 

O Sn. JoÃo MENDES:- Oh, senhores ! eu dizia 
q'!l~ o dele~ado de policia, reunido ao juiz mu
lllCI}lal, havta resolvido roubar a urna. 

O SR. :1\loREIRA DE BAnrt.os :-Elle ou pessoas 

O Sn. JoÃo 1\IENDES:- Lerei a portaria de 9 de 
Outu~ro de 1878 (lê) : 

« 5." .secção ;-Palacio do governo em S. Paulo 
9 de Outubro de 1878. ' 

• Do inguerito feito pelo Dr. chefe de policia na . . ~ . 
ridos na matriz em a noite de 5 para 6 de Agosto 
do corrente anno, collige-se : 

ue na madruo-ada de 5 um "TU o eu trand 
na referida matriz, arrebatara a urna onde se 
achavam recolhidoi todos os papeis concernentes 
á eleição, a que se estava procedendo, sendo a 
-~rua nessa occasiüo guardada por alguns cidadãos 
mermes ; . . _ CC • 

« Que o plano do roubo da urna foi premeditado 
e posto em pratica or João Baptista de Lima de-
eg-a o e po 1cw, que para esse un preparara os 

instrumentos do crime ; 
« Que no acto de ser a urna roubada e condu

zida para fóra da matriz,_ um grupo da parciali
dade contraria ao_ governo atirára pelas costas sobre 
os roubadores da mesma, e quando estes já se acha
vam a certa distancia, ficando offendidos José 
Antonio dos Reis, João de Souza Dias, Joaquim 
Carlos dos Santos, Joaqui~ José Teixeira, João 
Gonca.Ives do~ ·Santos, Jono L u~z Bernardes e Joüo 
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culpa e o delicto de cada um, para cujo fim remetto 
a Vm. o inquerito a que procedeu o Dr. chefe de 
policia . e que deve servir de base á denuncia offi ~ 
cial e bem assim os respectivos autos de corpo de 
delicto, cumprindo que Vm. se haja com todo zelo 
e escrupulo no desempenho de seu dever, afim de 
que se torne effectiva a sancção da lei e se assegure 
a punição de tão audacioso crime, tr:msmittindo á 
presidencia informacões sobre o andamento e ter· 
mos do processo . .....:Deus guarde a .vm. -João 
BaptistaPerei1·a.-Sr. Dr. promotor publico da co· 
marca de Caconde (!1-Iocóca). » 

Como este, são os outros factos. 
A respeito da Franca, disse-se aqui que um sol-

dado que havia ferido. . . · · 
O Sn.. A::-."ToNio C.mLos :-Que pretendeu-se que 

feriu. , 
O SR. JoÃo 1\IE!\""DES :-Tenha pacienci.a ... que 

havia ferido um individuo do lado liberal, era mal 
e indevidamente indigitado como autor deste crime. 

Senhores, não sei em que paiz estamos. Parece 
que a autoridade judiciaria é a competente para 
investigar quaes são os autores de um delicto. A 
opinião dos nobres deputados ou de outros quaes
quer não póde invalida-r um julgamento, embora 
sujeito a recurso. (Trocam-se apartes.) Este sol
dado está pronunciado pela autoridade judici::iria, 
e muitas vezes essa autoridade tem expedido em 
viro de precata para a sua prisão e-remessa afim de 
responder ao jury. 

Não tem sido deprecata cumprida na capital de 
S. Paulo! 

0 SR. BAPTISTA PEREIRA.: --:-V. Ex. l)Óde infor
mar-me quando foi feita a deprecata ? 

O SR. JoÃo MENDEs :-Não foi no tempo de V. Ex.; 
creio que veiu posteriormente. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA:- Estou satisfeito . 
O Sn. JoÃo :MENDES :-Parcial ou não esta sen

tença, a obrigação do governo era cumpril-a. Si o 
soldado não é o autor do crime, defender-se-hn ; 
esta é a verdade jurídica. 

Entretanto, elle permanece como praça de policia 
nas ruas da capital ! 

Sr. presidente, não me recordo de que se désse, 
em S. Paulo, em tempo algum, uma ordem geral 
para que se · postasse força publica nas entrad<1s 
das povoações afim de revistar áquelles que viessem 
tomar-1)arte nas eleições. · 

O Sn. BA.PTISTA PEREIRA : - Quem foi que deu 
essa ordem~ 

agitação, o uso de armas prohibidas, proceden
do-se. aos necessarios exan1es e de5armando a quem. 
quer que fosse, para evitar possíveis confl1ctos. 
Em Jacarehy a autoridade judiciaria entendeu que 
não era isso permittido, e atou os braços á policia, 
querendo que por toda a pnrte não houYesse a mi
nima busca, ainda quando em massa se apresen
tavam votantes reaes e fantasticos, e alguns arma
dos. Accusava.-se a policia c ao mt>.,smo tempo ex
citava-se pela palav:_rn e pelos escriptos a luta e :~ 
desordem. 

" A autoridade policial via-se coagida e presa eu~ 
tre o · cum_primento das ordens que tinha recebi
do para ev1tar contlictos materiaes e os processos 
·de responsabilidade que ninda não tinlwm come
çado.• 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA: - E' a verdade. 
O Sn. JoÃo MEl'<-oEs: -E' V. Ex. que o confirma. 

. o Sn.-BAPTISTAPEREIRA :-Não confunda a ordem: 
dada para se proceder a uma busca rigorosa sobre 
todos os indivíduos que trouxessem armas, com o 
que o nobre deputado diz, que se tinha dado ordens 
para impedir a entrada na cidade. Essa ordemque 
o chefe de policia. deu, . foi depois de. me ter con
sultado. · 

O Sn. JoÃo MEN!Jb :-Vamos precisar bem o 
facto. Pam entra1· c•nde? Nas povoações ou nas 
igrejas? · 

.: O SR . .A..'\"TONIO CARLos :-Para estar nas povoa
ções. 
· O SR. JoÃo MENDES :-Pois é o que eu disse. Não 
neguemos os factos que sãü publicos e notorios. As 
entrndas nas povoàções de S. Paulo ... 

(H a ditferentes apa1·tes .) 
O Sn. SERGIO DE CASTRO :-A commissão não deu 

a- mínima importancia. á ·intervenção da foren. 
armada no pleito eleitQral. • 

(H a muitos apartes, que não é possivel ,·cp1·oduzi1·.) 
· O Sn.. Mon.Enu. DE B.uu\os :-O nobre deputado 
está discutindo aquillo que mais nos interessa. 
V. Ex. toma n responsabilidade do que diz o C01·reio 
Paulistano contra o presidente da província. 

O SR. BAPTISTA JlER.EIRA : - Não I! capaz. Faço 
·muita justiça a S. Ex. para suppor que não é capaz 
de associar-se ao Correio Paulistano. 

O SR. JoÃo ~fuNDES : - Os nobres deputados 
querem desviar-me do assumpto eleitoral. 

U111 SR. DEPUTADO :-Mas não responde, si toma ou 
não a responsabilidade do que escreve o Correio 

O sn~ JoÃo MEXDES :- Eu já respondo a V. Ex. 
Entre os 1loeumentos . que offereci á segunda 

commissão de inquerito ha uma denuncia do pro
motor publico de Ipiratininga em que dá como 
fundamento para essa denuncia a ordem recebida 
de revistar os que concorressem ás eleições: e, 
si não vale esta declaração fundada em documen
to existente na secrela.ria," penso que, ao menos, va
lerá o que na sua exposição por escripto diz o Sr. 

----------t!d~es;ee:HmEHbJEat-l'rggwad61'--B ·- • ~ 

Paulista1w. · · 
O Sn. JoÃo MENDES: -Os nobres deputados ·não 

determinam aquillo que querem que eu affirme. 
Eu não posso ser re::;ponsavel por tudo quanto os 
meus amigos escrevem, mas posso responder por 
uma ou mais proposições. Si me perguntarem, si 
aceito uma ou outra apreciação, direi-sim ou não ; 
mas a perguntas vagas não posso responder. 

PEI.'IEIR.'... : Nãa é eapaz de aceitar 
a responsabilidade. Nn exposição escripta do Sr. Gavião Peixoto, tra

tando da eleição de Jacarehy, ha o seguinte, que 
vale a ena ue n camara retenha na sua memoria 
para po er apreciar em a e e1ção de S. P:.mlo (lê): 
;~t c A policia teve o:rdem superior em toda a pro
vincia para evitar, especialmente nesses dias de 

-----~~----~1~.~6~ 

U11t Sn.. DEPUTADO:- Mas não responde. 
. . r~ro~r~---------

para. que . a policia superintendésse nas elei«:ões, 
postando força nas entradas dtl.S ovoa~ões, Oll 
postando for a e re-vistando á entra · · 
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produziu o effeito d~ entenderem os delegados de 
policia que eram os !autores das eleições. É assim 
que foram os delegados de policia que fizeram as 
eleições em Lorena, Arêas, . Guaratinguetá, I tape-
mmga e 1 - ovo. ao apoz s. 
0 Sn. BAPTISTA PEREIRA.:-Tambem Rio-Novo? 
O SR. JoÃo ME~'DES :-Examinemos. 
(Ha differentes apartes.) 
O SR. JoÃo MEl'i'DES :-Pretendendo 

autoridade eleitoral, dec arou-se coacto pelo juiz 
de direito para vencer as eleições naquella loca
lidade •.. 

0 SR. ANTONIO CARLOS :-Isto está tão metaphy
sico que não entendo. 

O S:a. JoÃo MENDES :-Não sou eu que o digo, é 
o r. av1ao . e1xo o quem o xz na sua expo
sição (lê): 

«.Era preciso ,~scol~er entre _a luta. material ou a 
, -

mais uma vez. A policia, accusada pela mesa pa
roch1al, em vista das ordens do presidente da pro
víncia, para que não houvesse ao menos um pre
texto, não deixou perto da igreja um soldado 
siquer ; o templo 'foi entregue aos partidarios da 
justiça política ;_. a_rmou-s~ uma guarda patriotica, 

Ora, a respeito de Jacarehy dá-se uma circum
stancia extraordinaria. Ojuiz de direito, liberal, 
filho do finado Urbano de Mello •... 

0 SR. BAPTISTA PEREIRA:- Não é filho, é primo. 
O SR. JoÃo MENDEs:- Primo, mas liberal. 
U!ll SR. DEPUTADO diz que é. 
O SR. JoÃo 1\IENDES:- Os senhores negam tudo, 
erem até negar os princípios políticos do juiz 

e Irei o e acare v. ssê JUIZ e 1 era , ·o JUIZ 
municipal é tambem liberal; e eram estes homen .. 
que impediam o delegado ae policia de evitar o 
conflicto material que só elle podia povocar1 Esta é 
a verdade. 

(Ha un~ aparte do S1·. Baptista Pereira.) 

mirim,' que tambem é liberaL •.. 
0 SR. ANTONIO CARLOS :-Não é tal, é crenlura 

dos couservadores. 
O Sn. JoÃo MEii'DES :-E' men.bro de uma familia 

liberal, influente em muitas loeruidades da pro-
vincia... . 

O SR. BA.PTISTA PEnEIRA. :-Si o nobre deputado 
quer o meu testemunho~ eu osso dizer com fran· 

eza á eamara o ue 8ei. ão sei si é liberal ou 
conservador; sei que me declarou que não podia 
exercer j urisdicção. · 

OSR. JoÃo :MENDES :-Mas o que tem isso com a 
e1eição? Que importa essa declaração do juiz de 
direito"! E' liberal, pertence a uma família libera
lissima. de S. Paulo ... 

0 SR. MOREIRA. DE BARROS : ~ Mas ha muitas fa
~ilias liberaes cujos chefes são conservadores e 
vtce-versa. 

O Sn. Joio MENDES: .:._Mas este não está nes\e 
caso.Os senhores deram-lhe passaporte •..• 

0 SR. BAPTISTA PEREIRA. :-Eu desejava muitÓ que 
V. Ex. informasse o nobre ministro da justiça 
sobre o estado da administração da justiça alli. 

eleição; não J?OSso occupar-me com isto (riso); V. Ex. 
quer me preJUdicar na exposição do meu direito ..• 

O SR. B.\.PTISTA PEREIRA : - Não, senhor. 
· O SR. JoÃo MÉ!I.'DES:- Assim, seria longo o 
debate. - · 

Sr. presidente, na sessão preparatoria offereci 
requer1men o a es a augus camara para que 

me fosse dada copia, ou á 2.aeommissão de inque
rito, dos telegrammas expedidos pelo nobre presi
dente de S. Paulo para Guaratinguetá e outros 
pontos, e dos que elle recebêra. 

0 SR. BAPTISTA PEREIRA:- V. Ex. tem já certi
dão de muitos teleo-rammas. 

O SR. ANTo~'IO CARLOs:-E copias particulares. 
_o SR. MoREIRA:- DE BARROs:- Da linha do norte 

0 Sn. BAPTISTA PEREIRA:- Porque na linha do 
norte não ha segredo; 

O SR. MoREIRA DE BARRos:-Foram até parar na 
imprensa. 

O SR. JoÃo ME~"DES:-Affirmo ao nobre presiden_!e 

tenho copia de taes telegrammas e que nunca os vi. 
Mas hontem contestou-se-me declarando: • Vós 

tivestes certidão dada pelo presidente de S. Paulo 
a respeito deste telegramma. " . Contra-protestei; 
·pois bem, a camara vai ouvir. _ 

0 SR. MOREIRA. DE BARROS :-0 nobre presidente 
de S. Paulo está ahi para responder. 

O Sn. JoÃo MEl\"DES (lê a petiçãn) :-O despacho 
que tive foi o seguinte. (Lê o iüspacho de indeferi· 

, . :"" 

~ O SR. BAPTISTA PEREillA.: - Ha outro requeri
mento. 

O SR. JoÃo ME~"DES:.- Não ha outro requeri· 
mento. 

0 Sn. BA.PTISTA PEREIRA :-Ha ; e até mandei 
· - r · O 

juiz de direito de Arêas. 
0 SR. JOÃO MENDES :-V. Ex. está enganado. 
O Sn. BA.PÍ'ISTA PEnEIRA. :-Foi negada a ~rtidão 

dos telegramma.s trocados com o delegado de Gua-
rntinguetá; assevero-lhe. . 

O Sa. JoÃo MExnEs· :-Está confundindo. Entre os 
documentos que otfereci á 2. a commissão encon· 
tra-se um solicitando copia de officios; ·não se tra· 
tava de telegrammas. 

0 Sn. BAPTISTA PEREmA :-Tenho perfeita lem· 
brança de que. tendo o nobre deputado pedido 
certidão de varios telegrammas, dei o seguinte 
despacho :-c Passe-se, menos sobre materia re
servada .. ·-Despachei tres requerimentos seus em 
materia de telegrammas, e os unicosque não con
senti ue se dessem foram a res i to de Guaratin • 
guetá. 

O SJt. JoÃo MENDES :-Entre os. documentos apre· 
sentados apenas ha um pedindo officios. 

O Sn. BAPTISTA PEnEil\A. :-Ha de haver outro 
requerimento. 
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O Sn. JoÃo MENDES:- Não fiz outro requeri
mento~ toda esta materia resumi em um só. 

0 SR. MOREIIL-\ DE B.A.RROS :- Quem sabe si al
guem requereu falsificando sua assignatura 't 

O SR. ANTONIO CAJlLOS :-Não creio. 
O .Sn. JoÃo MEl\"DES :-E' facil verificar entre os 

JJapeis, e na folha offieial pelo numero dos des
pachos em requerimentos meus. Nem eu ligava 
grande importancia aos telegrammas, sinão quanto 
aos relativos á Guaratinguetá, porque estes tinham 
a vantagem .de dar muita luz sobre o que foi a 
eleição naquella localidade ... 

O SlL BAPTISTA. PEREIBA. :-Acredito que sim. 
. O SR. JoÃo MENDES ... porque o delegado dizia ao 
presidente, conforme boatos espalhados n'aquella 
cidade, e que me foram transmittidos em carta : 
-«Mude este command(tnte da força, porque está 
ligado aos conservadores. " 

O SR. BAPTISTA PEnEIRA :-Si fosse assim, era 
razão mais que sutliciente para mudai-o; não acha? 

O Sn. JoÃo MENDES: - Mas o que significa uni 
.commandante da força ligado aos adversarios "! 
Apenas que não cumpre certas ordens illegaes que. 
um militar brioso não deve cumprir. 

O Sn. ANTONIO CARLos : ~ O militàr brioso não 
se une a este ou áquelle partido no cumprimentp · 
de suas funcções . . 

O SR. JoÃo MENDEs: - Pela resistencia ao c um
primento de ordens ille&'aes o delegado exigiu a 
mudança do official, dec~arando-o ligado aos con
.servadores: não estava ligado, resistiu apenas a 
orde'lls illegaes. 

O SR. JosE BoNIFACIO:-Ligado ao juiz de di· 
reito. - . ' 

UM SR. DEPUTADO:-Que é o Sr. Calmon. 
0 SR. JosE BONIFACIO:-E O Sr. capitão Ewerton 

.attestou sobre o procedi~ento do official. 
O SR. JoÃo MENDES :-Trato do offi.cial que lá es

tava, e cuja remoção pediu-se por não cumprir 
ordens que importavam violencia aos conserva
-dores, e obrigaram a sua retirada. 

• O SR. MoREIRA DE BARRos :-Os conservadores 
-de Guaratinguetá pediram o terço. 

O Sn. JoÃo :MEl!I1>ES :- Traz documento disto? 
· O Sn. :MorumtA ·DE BARRos :-Mas é facto conhe- . 

ci~. . I 
O Sa. JoÃo MENDES :-Não se aceusaadversarios: 

sem prova. · 

O Sn. MoREIRA DE B.umos :- Mas toma-se a res
ponsabilidade pessoal, asseverando-se qualquer 
cousa. -· 

O Sn . .ANTol!l-ro CARLos :- Não tenho documento, 
mas sei; elles depois voltaram atraz. 

O SR. JoÃo MENDEs :-o nobre deputado, Sr. presi
dente, declarou á camara que o diploma que apre
sentei não ~e pe~tencia, ma~ sim ao Sr:. desemba!-
~ - . ' ' s. Ex. os argumentos que anteriormente os seus; 
amigos all~o-avam, isto é, que a oamara municipal 
tinha exorbitad ei a - · s 
eom os nomes trocados, quando já havia feito o 
eontrario na apuração da eleição provincial. • 

0 Sn. MOREIRA DE B.\RROS:- "Vejo que está de 
accôrdo comruigo em algum. pontQ. 

O ~n. JoÃo MENDEs: -V. Ex. permitte que eu 
pros1ga"! 

0 SR. ANTONIO. C.-\.RLOS: - Nelll SÓ pernuttimos, 
como até estamos anciosos que prosiga. · 

0 Sn. JOÃO MENDES: - Mas d~ix.aram este argu
mento velho como imprestavel, ix>rque tiveram a 
fortuna de encomr:u- na secretaria desta camar.a 
uma authentiea de Iguape com o meu nome tro
cado ... __ 

O SR. -MOREIRA DE BARRos: -Não foi a uniea. 
O ~R. JoÃo M.E.ND.Es :- Tenha paciencia ; foi esta 

a umca. , 
O Sn. MoREIRA DE BARRos dá outro aparte. 

_O Sn. JoÃo ME!-.'1>ES :- Não confundamos as ques
toes; temos tempo para tratar de todas. 

Sr. presidente, a camara municipal de S. Paulo 
é conservadora, mas contém em seu seio um libe
ral, como se vê dos proprios diplomas dos nobres 
deputados. Durante a apuração, esteve presente 
esse llberàl, que foi um dos apuradores ; e . assis
tiram a esse acto diversos outros liberaes, que fis
calisavam a leitura das authenticas. Como, pois, 
argumenta-se com o erro da authentica remettida 
á esta camara contra a apuração feita pela camara 
municipal sobre autlaentica diversa·? 

As actas de todos os collegios foram para a ca
mara municipal de S. Paulo, onde havia um ve
reador liberal ; esse ver['ador fiscalisou a apura
ção. Como, pois, duvidar de que a authentica re
mettida á esta eamara esteja errada e a outra não '! 
Não tínheis na secretaria do governo a autbentica 
Temettida ·ao presidente da província, por onde 
bem podieis ver si o meu nome estava tambem er
rado? 

Portanto, de tudo isto apenas se conclue que hou
ve em uma copiá um lapso de penna. No collegio 
de Igu:>J)e deu-se um voto ao Dr. João-Mendes da 
Silva, c o eleitor, logo depois da apuração, fez con
signar na acta que seu voto tinha sido dado ao 
Dr. João Mendes de Almeida. 

UM SR. DEPUTADO :_:_Este voto não podia ser 
apurado. 

O Sn. JoÃo MENDES :-E ninguem apurou este 
voto. 

UM SR. DEPUTADO :-Não apurou-se para João 
Mendes da Silva ~ 

O Sn. MAcEDO :-Do que o orador diz devemos 
concluir que tomou-se este voto em separado. 

O SR. JoÃo. MENDES :-Tomou-o em separado o 
collegio. · 

(Ha varios apartes.) •' 
Eu quero demonstrar que a authentica gue vem 

para esta augusLa camara é a que contem erro, 
t:mto assim que, na a_ cta do colie~io de Iguape, a 
respeito de um voto, consta que _levantou-se que~· 
tão ~Çlbre o. meu nome, em relaçao ao voto do elet-

-Não p001.a eu, portanto, ser _v<1tai il com nome er~ 
J'ado na urna geral. · . 

O SR. M:oREin..(DE BAnnos dá um aparte. 
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() Sn. JoÃo ME:!>."DEs: - A este respeito um mem
bro da commissão, o Sr. deputado José Caetano dos 
Santos, encontrou um voto com o nome errado 
para mim, em Xiririca, onde eu não tive oito votos 
na urna geral. . 

Iguape, irei ao da FaXina. 
No collegio da Faxina, o meu .contendor podia 

ter sidovotadõ com o nome errado. O nobre depu
tado que hontem encetou este debate, sem reparar 
que este eollegio era unanimemente liberal, e lilleral 
creio até que de fina tempera .... 

. úREIRA DE ARROS :- ao a UYl a. 
O Sn. JoÃo MENDES:-.•. accusou a respectiva 

mesa de haver ... 
ô Sn. MOREIRA DE B.umos : -Não accusei a mesa. 
O Sn. Joio MENDEs-:- ... falsificado a authen

tica. 
O Sn. MoREIRA DE B.umos :-Não ha tal ; não 

fallei em falsificação de authentica; tratei da copia. 
O Sn. JoÃo 1\IENDES:- uando fallo em authen-

1ca, esta c aro que refiro-me á copia. Authentica 
c copia são a mesma causa. 
. 0 Sn. l\fOREinA DE BARROS :-::Mas a cópia póde 
ser feita fóra, e. a mesa não ser responsavel. 
. O Sn. JoÃo MENDEs : -Mas o -nobre deputado 
refere-se _á có~a, deve saber quem foi que nella 

O SR. MOREIRA DE B.umos ·: -Não sei quem co
piou; c o nobre deputado está me attribuindó 
uma accusação á mesa. 

O Sn. Joio :tfENDES : -Vou provar a V. Ex. que 
está enganat.o. . 

Requeri uma especie de inquerito judiciario 
sobre as authenticas da Faxinn, tanto a que foi 
remettida á eamara municipal da capital, como a 
que foi remettida á s~cretaria do governo. E• 

. . . :-. e • 1 nes s 
IJequenos meios ; mas eu já contava tambem com 
estas pequenas accusaçües. 

Accusada a cmnnra. tn.unici:pal de S. Paulo de 
haver defraudado o Sr. desembargador Bernardo 
Avclino Gavião Peixoto em 31 ,·oto~, entendi que 
era do _meu dever mos~rar que a c.amnra. h~vin bet~l 

reito da i.~ vara civel da c:~pitn , com cita!:lio do pro
tnotor publico, que niio pódc ser suspeito aos 
nobres deputados, a no~1ea~iío de perito~ para exn· 
minarem essns nuthcntwas. .Estes peritos foram 
dous ta.bellii:ies libernes da capital, tendo um delles 
feito em seu cartorio uma eleiriio primaria. sendo, 
porklnto, homem de boa lei, segundo o liberalismo. 

· O Sn. MonEm.A DE B.-\Rnos:- E o resultado qual 
foi? 

. . á 
secretaria do governo, o Sr. Gavião Peixoto estava. 
votado como conselheiro Bernardo Avelino Gavião 
Peixoto, e na que foi remettida á camara municipal 
estava votado com o nome de desembargador Ber.: 
nardo Àvelino Ga'\ião. O resultado do exame foi 
qu~ as duas a~thent_icas foram tiradas p~lo secre-

o ' ' -gumas differenças, quer· na ordem dos votados, 
quer na redacção geral. . 

E' preciso notar que, segundo se vê, sendo am
bas as authenticas escriptas pela m.e!'ma letra, e 

sendo o secretario do collegio o juiz municipal da 
Faxina, o Dr. Luiz de Camargo .i\lello ... 

O Sn. ?tloREIRA DE B.umos :-CrMtura doDr.An
tonio Prado. 

que po.desse mandar~ fal~Úical-as. 
E, Sr. presidente, sorprende-nos a declaração 

do nobre deputado de que o juiz municipal é 
creatura do Dr. Antonio Prado. Para mim é facto 
novo. Este juiz municipal pertence a uma familia 
das mais lib_eraes d~ S. Paulo, é eleitor tanto ger~l 

rectorio do partido liber~l naquella localidad~. -
Como pois vem o nobre deputado dizer que esse 

cidadão, que é liberal, que pleiteou a eleição, que 
não deu votos a nenhum candidato conservador, 
é creatura do Dr. Antonio Prado? · 

Deste modo não l1a cousa algun1a que não s ff• .. ~ 
A respeito -da Faxina convem elucidar um 

ponto. A allegada votavão da Fax;ina não é muito 
liquida como pretendem os nobres deputados. 

0 • • • • 1 rt: a YO a.-
ção do collegio da Faxina, o boato que corria era 
que o Sr. des~mbargador Bernardo Gavião não ha
via tido alli votação. 

UllrA voz:- Os eonser,•adorcs é que fizeram cor
rer esse boato que não era verdadeiro. 

de um liberal, que jurou nesta justificação .. 
Crmo que o Sr. Dr. Joaquim Fiuza de Car\'alho 

não é suspeito aos nobres deputados. · 
O SR. M"TONIO C.-\RLos :-Não senhor. 
O SR. JoÃo MENDEs:- Pois bém; o Sr. Dr. Joa.

quim Fiuza de Carvallw, depois de prestar ojura
mento aos Santos Evang-elhos, depôz que logo depois 
da elei«:ão secundnrin, disséra-lhe um eleitor, Yindo 
de Itapetininga, que a votação na Faxina fUra muito 

. .:"' -
o 

havia obtido a i voto algum. 
C-;LlÍo é que foram os conservadores que espa

lharam esta noticia, quando ha este depoimento 
de um liberal, de um homem qualificndo,.bacharel 
formado e que já foi juiz municipal'! 

0 SR. ANTONIO CARLOS dá Um il.parte. 
R. OAO ENDES :-Estou dizendo que avo

tação da Faxina, quanto ao Sr. desembnrgndor 
Gavião, foi muito eontcstnda por boatos que não 
foram engendrados por conservadores nem pelo 
directorio conservador, porque aqui estã este de
poimento· de um liberal (Apartes). 

Sr. presidende, o nobre deputado fez t~mbem 
uns calculas que !me lembraram os celebres tele- · 
gr:munas que vinham para o Rio de Janeiro 
durante o processo. eleitoral,. dando ao Sr. ministro 

"' • • T 

dia attingir naquella eleição. 
Eu obtive, segundo a apuração da eamara mu

nicipal, 632 votos e M em separado ; o meu 
contendor obteve 622, e 28 em separado. 

Ora, basta sommar estas parcellas para ver que 
o diploma me foi muito legitimamente conferido .• 

para o nos collegios não devem ser computados 
para a apuração fin~l. 

Não ha lei que mande que as camaras n~unicipa~s 
não reunam essas votações; ha apenas ansos. Crc10 
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que nenhum princípi. o justifica a doutrina. de que \ O SR. JoÃo }fENDES :-Pois então V. Ex. contes
os votos tomados em separado pelos collegios não tará, provando o contrario. _ 
sejam reunidos afinal na apuração. A camara não O juiz de paz, que convocou e presidiu a org~.
os reuniu; mas, digo eu, reunidas as votações, e nização em Boquira, chama-se José Pereira da Silva. 
apezar da votação da Faxina dada ao meu conten- Este mesmo individuo foi o presidente da mesa pa
dor, eu teria superioridade de votos. rochial, este mesmo individuo é o :1..0 eleitor geral 

Que a votação em separado nos collegios muitas e o i.~ eleitor · espe~ial ; e não me consta que. no 
vezes é determinada sómente pelo espírito parti- collegw de S. Jose dos Campos houvesse ele1tor 
dario da maioria nós temos um exemplo em I tape- algum co~servador: _ . 
tininrra ' Em Apl:l.hy a eletçao passada, como a actual, fot 

0 
• • - • • la 1 , · d 11 "' toda liberal. Não foi approvada a eleição passada, 

~sta elmcao foi JU .,~da boa pe a mesa 0 c? ColO J?Orque a commissão ~:.ntendeu que devia adiai-a, 
, eleitoral. :M;s um elertor req~ereu que o::; votos a espera de esclarecimentos si a qualificação havia 

dessa ele1çao fossem toma.do:; em separado, . e, sido ou não annulJada. Foi esta a razão dada no 
a.pezar elo par~cer favoravel a Paranapanema, assun parecer, e é uma razão verdadeira. Os nobres de· 
se procedeu. . . putados conhecem perfeitamente aquella loeali-

Este facto mereceu ate censuras da Tr1buna dade, e sabem que alli o partido liberal é fortis
Liberal, que censurando ao collegio de Itapetinin· simo. 
ga a falta completa de votos no Sr. desembargador . • . ~ 
Bernnrdo Gavião concluiu nos sen-uintes termos O ~R. ANTONIO CAatos.-Como em quas1 todas as 
(lê): - ' ' o locahdndes de S. Paulo. · 

«E o collegio.de Itapetininga, que se mostrou O Sn. JoÃo· MENDEs:-No Rio- Bonito dá-se a 
tão desapegado de si mesmo, e tão esquecido do mesma cousa. Não se tendo feito a eleição de :1.876, 
espírito político que 0 devia animar, é 0 proprio fez-se depois de. concluída a qualificação e ore:-

- d d ·f sultado foi liberal. · 
que requer e separa a votaçao conservn ora a re- Nos Remedios a mesma cousa se deu. Esta elei-
guezia de Parannpanema ! · · · • ção foi feita no dia 3:1. de Dezembro de -1.877. 

Ha admiração e pontinhos. Creio que isto é cen- . E até a respeito das cleições,~quer dos Remedios. 
sura. · quer de Botucatú, ha uma reclamação minha pe: 

O Sa. JosÉ BoNlFAcro:-Supprimida a comparação rante o conselho de Estado, a qual até hoje ·não 
pó de ser. ' · teve solução. O nobre presidente de S. Paulo deu 

o SR. JoÃo MENDES:-Concluia (lê): um despacho considerando que a eleição não devia 
subsistir apezar de ter eu demonstrado que ore

• A justiça é uma só em sua origem; a fé não se curso tinha sido interposto fóra do prazo~ Recorri 
divide pela conveniencia; não ha duas moraes con- d~sse despacho para o ministro do imperio, na 
tradictorias-uma política e .outra privada. • fórma de um decreto, cuja data não tenho em me-

O Sn. Ãli"TGNIO CARLos:- A justiça não se divide~ moria; e até hoje não obtive solução. · 
é verdade. Noto, porém, que os membros da commissão que 

O Sn. JoÃo MEXDEs :-E' exacto; e é isto o que 
eu peço, porque não póde haver duas moraes, uma 
para o particular e outra para o politico. 

E a prova de que o .meu diploma, uma vez reu
nida a votação da Faxina, seria prejudicado por 
essa deliberação do collegio de Itapetiniuga, toman
do em separailo os votos de Paranapanema, a prova 
disto esta na me$ma T·ribuna Liberal, que dizia 
(lê): 

« Somme agora o Correio Paulistano a. cada can-
. didato liberal os 3:1. ou 32 votos daquella infernal 

Faxina, que nos ultimos dias do trabalho eleitoral 
obrigou o terço conservador a {aa:ina1· cantando 
l:l.dmnha, e diga-nos em face de suas contas se 2 e 2 
não siio4. 

c E' verdade que a camara municipal tem a. fre
guezia de Parannpanema, e com o seu direito de 
englobar e separar a capricho está como quer.• 

Sr. presidente, o nobre deputndo, pretendendo 
que esta augusta camara approve eleições, cujas 
mesas foram organizadas por eleitores e imme
diatos· não reconhecidos pela camara dos Srs. depu
tados, não foi exacto na · asseveraçãQ que fez de 
que os juizes de paz e tàes eleitores eram conser
vadores. 

O Sn~ OLEGARIO :-Em algumas paroellias, e não 
em todas. · 

cbias, afianço . 
OSn. OLEG.ARIO :-Não é exacto isso. 

assignaram o voto em separado, affirmam que essa 
·reclamação ·Obtivera· decisão, que eu, portanto 
ignoro, desconheço ... 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA:- Isto é,~está em pé a 
primeira decisüo que eu proferi; não foi alterada. 

O Sn. JoÃo MErmEs :- Estou censurando o pare-· 
cer em separado que affi.rma que esta minha ques
tão já obteve solução do conselho de Estado, quan
do ainda está pendente. 

Esta questão importa muito ás eleições dessas duas 
parochias, porque interessa á veritlcação da legi
timidade do juiz de paz que convocou e presidiu a 
eleição : não era, a meu vêr, o juiz de paz legitimo. 

A eleição tinha sido feita em Botucatú. Houve 
um recurso, mas npresentado fóra do prazo. O juiz 
de direito conheceu delle ~ e subindo a questão á. 
relação, esta não conheceu, por ter-lhe sido apre
sentado fóra de tempo.· 

Eu suscitei a questão perante o presidente da 
provineia, que se julgava competente para resol
ver a questão de Santos; argumentei com os mes
mos fundamentos, transcrevi-os textualmente~ e 
S. Ex. que havia julgado para Santos de um moao, 
julgou para Botueatú de modo diverso ... 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA:- Mas dei no meu des-- - . 

fóra do prazo legal; nada. mais simples; importava 
muito pouco trabalho verificar as datas. 
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Pois bem ; estava eu demonstrando que o nobre liberal acaba de intimar o juiz de direito e o pro
deputado não tinha razão em deelarar a esta au- motor publico para se retirarem da localidade, e para· 
gnsta camara que os juizes de paz, que haviam lá se dirigiu o chefe de policia ~ com uma · forc;a. 
convocado os eleitores e immediatos nao reeonbe- (Trocam-se diversos apartes.) E a prova é que o 
eidos, eram conservadores; que isso tinha sido um juiz de direito veio á c:1pital. 
man~o ennscrvado~i4&~~~~~·~~~~~..w~~~~~~~~~~------------------------
çlies. Não, senhores, são liberaes todas essas elei· 
ções ; liberaes 1A)dos os eleitores. Assim o fizeram, 
não digo que por má fé, mas por erro ; entretan1.o, 
a lei em tal caso considera nullidade substancial ; 
fôram unicamente indivíduos incompetentes, que 
tomaram parte na formação da mesa. 

Nem o nobre deputado tem ra - · 
a commissão unammente decidiu pela nullidade de 
~s eleições : mesmo os . membros da commissão 
que votaram em separado, os outros divergentes, 
enfim todos elles opinaram pela nullidade dessas 
eleições. . 

Eu sei de uma ar!mmentação que tem de ser 
roduzida elo illust · · -

o 

e justiça, mas um tribunal politico. 
ricamente S. Ex. tenha razão a&é certo ponto, por- ' 0 SR. ANTONIO CA.Iu.os :-·E não é. 
que nós, trazendo diploma, deveriamos tom~!" 
assento na eamara, ainda :que não reeonheeidos, O Sn. Joio MEl'i.DEs:- Eu lembro ao nobre de-
visto que temos a presumpção da eleição. putado qu~ ainda na legislatura passada os seus 

Mas a verdade é que em nosso paiz se entende correligionarios não pensavam . assim. Quando os 
que o eleitor só é eleitor depois de approvado })ela liberaes estavam em minoria nesta aU[USta ca· 
eamara. Portanto responderei aa nobre deputa . , ntendtam que a camara era um trumna.I ·de 
Legem kabemw. Devemos snbmetter-nos. justiça e que deVIa decidir das eleições, exami· 

Sr. presidente, á respeito da eleição de Botueatú, nando a fórma por que ellas tivessem sido feitas 
ha uma outra questão importantíssima a decidir. e se os processos tinham ou não irregularidades 

Eu pedi a annu.llação desta eleição, porque o substaneiaes (Apartes). O qúe se segue é que a 
numero das eedulas não coincide com o numero eleição de S. Pall.lo só póde ser ju.lgada á sombra 
dos votantes e não coincide entre si quanto ãs qua- deste principio, isto é, que, havendo· maioria na 
tro eleicões feitas na mesma urna. · camara, é escusado o exame, não é preciso attender 

ComÕ·provei com documento p:.~ssado pela secre- á fórma por que a -eleição foi feita, basta saber se 
taria do governo, os cidadãos qualificados eram . é liberal ou não. · · 
M6 ; entretanto que appareeem 3W eedulas ara ora de Brotas é uma daqnelJas 

e1 res geraes, ~. eom , numero os que nao · contra a qual os meus adversarios fazem maior 
compareeeral!l> per.razem ~ I . . esforço. Eu. historio o que é a eleição de Brotas 

E uma ele1~o liberal, ~o ha duVIda; mas eu para que os nobres deputados entendam bem o que 
penso que B.ao ha a theorta de gue uma eam.ara é essa questão 
.über.al approve toda e 1JU3lquer eleição liberal que · A mesa foi ~rgamzada no dia 2 de Agosto; e os 
aqmo. Sse a~~~nte. · .conservadores, que bem podiam ter mesa unanime, 

R. ~'noNI raro-que houTeSSe dons-mesail"rimo~s-t}i;bn-. ue!Tta:mes~.---c-------------
sempre perderam. A razão disto está em que os conservadores tinham 

O Sn. loio MPDES: -lá aqui tem vindo elei- · eleitores e immediatos ; é a prova mais convincente 
ções conservadoras de Botueatu e a prova de que lã de que a existeneia dos dous mesarios liberaes era 
ha partido conservador é que ainda ngora o chefe apenas uma ...oncessão dos oonservadores. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 26/01/2015 14:46- PÃigina 18 de 24 

Sessão em 1.4 de Janeiro de :1.879. 479 

No dia da eleição, feit3a La chamada, tratou-se 
de saber si a mesa deveria chamar os HS indivi
~os providos pelo juiz de direito em 1876, por não 
terem os requisitos da lei , ou si devia tomar-lhe 
os votos em separado, para depois ser julgada esta 
questão pela camara dos deputados. As rnzões que 
actuaram na mesa para se fazer a chamada desses 
individuas em separado, foram as seguintes : que 
a eamara na legislatura passada, havia approvado 
a eleição de Brotas, sem que taes indivíduos fos
sem chamados, por entender que elles haviam 
sido irregularmente qualificados ; além de que, 
havendo um requerimento de cidadãos elegíveis,· 
a fim de que sómente fossem admittidos em separa-

- do, na conformidade da lei não podia a mesa admit
til-os na urna geral. 

A mP.sa deliberou chamai-os em separado; 
em consequencia, os dous mesarios liberaes reti
raram-se ás 3 i/2 da tarde e foram constituir 
uma outra mesa, isto é, fazer uma nova eleição. 
A mesa conservadora recons~ituiu-se eom os sub
stitutos legaes e procedeu á chamada desses indi
viduas para que acamara dos deputados decidisse 
depois como entendesse. Compareceram mi mesa 
conservadora apenas quatro desses votantes. 

Pois póde esta eleição de Brotas ser annullada, 
uma eleição em que podiam não ter sido chamados 
aquelles indivíduos, mas que o foram e votaram 
em separado? 

0 SB.. JÕsÉ BONIFAcro :-Os collegas de V. Ex. 
diziam que elles não tinham os requisitos da lei. 

O SR. JoÃo ]fENDES :-V. Ex. não póde .argu
mentar com isso. V. Ex. sabe perfeitamente a 
razão por que os meus amigos queriam em :1.876 a 
annullação da eleit;ão de Brotas ; era porque assim 
deix:aria de ter entrada nesta camara o Sr. Martim 
Francisco. 
- Esta questão de Brotas foi votada nominalmente. 
Voulêr os nomes dos deputados liberaes que aqui 
votaram a favor da eleição de Brotas~sem os taes f.:l8 
individuos(lê): •Franco deSá,Leão Velloso,Affonso · 
Celso, Lima Duarte, Florencio de Abreu,Fernando 
Ozorio, Cesario Alvim, Dantas, Flores e Theophilo 
Qttoni. • 

Todos estes senhores são agora membros .desta ca
mara; e não sei como é que pretendem hoje an
nullar a el13ição de Brotas. 

Note-se que se a mesa- deixasse de chamar os 
HS ·indivíduos, ~inda se poderia dizer que a elei
ção não deveria ser approvada, visto não terem sido 
chamados ; mas a mesa chamou-os : e pois com que 

. razão se retir:Jram os dons mesarios liberaes para 
irem constitllir mesa em separado'! 

· UM Sn. DEPUTADO :-0 voto em separado annnlla 
as duas. 

O Sa. JoÃo 1\b:NDES :-Mas isso.é uma injustiça 
em que eu não posso acreditar. Pois, porque dons 
mesarios liberaes se retiram para não se submet
terem á lei, segue-se que a eleição conservadora 
não deva ser approvada ? 

-em sepa.rado; e não retirarem-se para formar uma 
duplicata. Dizem que oseonsel"Vadores fizeram du
plicata em Brotas; m~ quem fez a duplicata não 

podia ser sinão quem se retirou de uma mesa para 
formar outra. . · 

Os Sn.s. ANTONIO CAru.os E JosÉ BoNrFACIO dão 
apartes. 

O SR. loÃ.o !tin'DES :-Essas reclamações teriam 
cabimento se a m~11 recusasse chamai-os, mas a 
mesa chamou-os. · ,_, · · 

O SR. JosÉ BoNIFACIO dá um aparte. 
O Sn. Joio ME-r-.'DES :-Não tinham então con

fiança na camara dos deputados '! 
O SR. JosÉ Bo~IFAeto :-Tinham confiança, mas o 

diploma iria para onde quizessem que fosse. 
O SR. JoÃo MÊl"i"DES :-A respeito da Franca ha 

duas eleições, uma presidida pelo i." juiz de p-az, 
outra pelo 2. o, que tinha sido. nomeado agente do 
governo, é. portanto perdido o logar. Além do 
vicio de incompetencia, porque estava presente 
o i. o, e não podia o 2. o juiz de paz fun.ceionar, dava
se a circum!3tancia de não ter este juiz. eleitores 
nem immediatos, nem immediatos a si para a 
or"'anização da mesa, limitando-se a declarar 5 
ind.ividuos para mesarios. A prova disto está na 
certidão que apresento. 

O Sn.. AKrONIO CARLos : - Que são contrariados 
por outros que apresentamos. 

O Sn.. JoÃo ?!fENDES·:- Que certidões ? Onde es-
tão? . 

0 Sn.. JosÉ BONIFACIO :-Do juiz de paz. 
O SR. JoÃo ME~Es :- O secretario da camara 

municipal certificou que dos livros da eleição da 
duplicata liberal não consta acta da formação da 
mesa. Esta eleição é de ~al natureza que ... 

0 SR. JosE .CAETANO :-Na Franea a duplicata é 
conservadora; até não foi feita na matriz, foi na 
igreja do Rosario. 

O SR. JoÃo MENDES :-V. Ex. nega tudo~ seu 
juizo é muito suspeito. O secretario da camara 
afiirma que do livro das actas não consta a aeta: da 
formaç:io da mesa. Nunca vi eleição sem acta da 
formação da mesa. · 

. O Sa. JosÉ BoNIF..wzo:-0 proprio requerimento 
pre>va contra V. Ex. A questão é de acta escripta e 

. não do livro·. 
O Sn. loÃo MENnEs:-Reconheeer que houve 

mesa e não haver prova da organização desta 
mesa são cousas diversas. Os liberaes não tinham 
eleitores nem immediatos, não tinham o juiz de 
paz nem immediatos. Por. quem foi organizada 
esta mesa'! Ante esta di:fliculdade recuaram, não 
poderam lavrar a act:~; não duvido que depois se 
apresentasse qualque!' cousa como acta. 

o Sn. JosÉ BoNIFACio :-A di:fliculdade não· era 
jnvencivel. 

O Sn. JoÃo MENDES :-Nunca vi certidão de aetas 
em avulso .. 

A duplicata da Franca ~ de tal natureza que
apresentaram como votando individuas mortos, e 
a 1 • • • 

é somenLe este, ba outros; mas a inclusão do nome 
do juiz de direito de Tatuhy como tendo votado é 
sufliciente ptrra demonstrar a fraude. .. · 
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O Sn. OLEGAluo :-Podia ser um lapso apenas. 
O Sn. JoÃo ~IENDES:-Isto é um bom argumento! ... 
Q Sn. Q.LEGAnro:-Se é que isto é verdade. 

. .. ... . ~ 

mero e os nomes dos que votam é verificar se 
estão na relação dos qualificados e se não appa
recem incluidos na J;elaçãu dos que deixaram de 
votar ; V. Ex. bem o sabe. Entretànto, vem aqui 
dizer que é um lapso de penna I 

O SR. 0LEG.uuo :-Não respondo por esta fór-
, ã i :; e v e, o u o no re e-

putado iz. (H a outros apartes.) 
O Sn.. JÔÃo ME_N~Es:-I?izer que o ju}z de d~reito 4e 

. ter ubiquidade, e a prova da fraude é que estando 
fóra do lo~ar, não appárece entre os que perderam 
o direito ue votar. · 

O Sn.. 0LEGARro:-Não apparece tal; é confusão 
em que V. Ex. grnciosameute está. -

J ';" 
prova. Na qualificação de 1876 o juiz de direito de 
Tatuhy estava incluído;- e porque não apparece 
entre aquelles que perderam o direito de votar ? 
(Apartes) Ainda mais: o cunhado desse juiz, Fre
derico Hummell, figura tambem como votante .... 

O Sn. OL~GARIO :___.,; Figura n::~ lista dos que não 
estavam presentes. 

O Sn. JoÃo ~iEl\"I>Es:-Está enganado; não appa-
rece no rol dos que. faltaram. . 

deiro. 
O Sn. JoÃo !\fENDES:- En o julg-o verdadeiro. Si 

V. Ex. tem melhor doutrina para produzir, pro-::" 
duza(Apartes). '· 

Argumenta-se que o V juiz de paz não cst::rva 
em exerci cio das func ões· eleitoraes, tanto assim 

. que o •. 0 estava presidiu o a junta o alistamento 
militar, que principiou a funccionar no dia r_ o 
Entretanto estão aqui 2 editaes, o da L" co:il.vo-
cnção... · 

O S!\. JosÉ Bo::s-rFAcro :-Um de um mez e outro 
de 7 dias. · 

OSR. JoÃoMEr-'1>Es:- ... convocando para tts 9 
lwras, quando a hora legal era ás .:f.O. 
~SR. ANTONIO CARLOS :-0 da convocação é de 

0 SR. JOSÉ BONIFACIO dá Um nparte. 
O SR. JoÃo MEl\-nEs:-V. Ex. esiá pela cartilha 

velha. _ 
O SR. JosÉ BoxrFAcro:-.A nova me perturbaria. 

· O SR.J~Ão l\IEl\'"'DES :-A nova não dá prazo para 
. "' -

:provar é que o L o juiz de paz .estava no exercício 
das funcçõt.s eleitoraes. , ~·. 

O SR. JosÉ Bol\J:FAcro :-o edital não é argumento 
para prova; edital apresentado um mez antes, já 
como preparo da duplicata. :.; 

0 SR. JoÃo ME!-.l>ES':-E' outra questão; estou ago
ra demonstrando que o L" juiz de paz estava em 
exereicio, tanto assim que atn.xou edital, marcando 
a hora da organiza ão da mesa e tambem convo-
can o os e eltores e os 1mme 1atos, o que o --o não 
havia feito. (Ha varios apar'tes.) . 

Tenham VV. EEx:.s. a paciencia de ouvir-me; 
façam depois o que quizerem .. 

Quero mais demonstrar que, affixado o edital, 
e tendo de presidir :~ mesa do alistamento militar, 
o i. o juiz de paz transmittiu a jurisdicção ao 2. o para 

·mesa. · 
iç ; e no ta a1 raza o 01 orgamzar a 

O Sn. Al'i"TONro CAnLos :-A que horas? 
. O Sn. JoÃo ~fENDES :-A. questão de hora pouco 
Importa; mas foi ás dez horas, hora indicada ... 

O Sn . .A..'\"TONro CAnLos :-Um mez antes! 
(Contt"nuam~ os apa1·tes.) 
O Sn. JoÃo M".el\-nEs:-Sem duvida que o i.o juiz 

de az rectificou a hora e convocou nominativa-
mente os e ettores e os immediatos: cousa que 
o 2.0 não havia feito. 

0 SR. Josk BO!\IFACIO dá Ulll apnrte. 
0 SR. JoÃo MENDBS :- Perdão ; o i. 0 juiz de 

-paz estava em fnncções ; e o 2. o sómen te o estava 
para certos serviços, po_r !ransfe~encia que 1~~ fi-· 

O Sn. JosÉ BoNIFAcro :- Mt~s nesse dia compa-
receu. · 

O Sn. JoÃo ?!IENDES : -Compareceu e orginizou 
a mesa. 

O Sn. JosÉ BoNIFAcro :-É uma outra questão de_ 
facto; mas a commissão d~monstra a verdade de 
tudo isto com uma justificação dos autores da pro-
pria duplicata. ·-' 

que a mesâ legitima se.org::mizou na matriz. 
O Sn. JosÉ BoNIFACIO :-Depois das iO horas. 
(Cruzam-se outros apa1·tes.) 
O Sn. JoÃo ME:-."'DES :-A resJ?eito da eleição da 

F_r~uca, co?l_referencia ao 2: o jUlz de paz, que pre-

sido nomeado ngente do correio, não"' tendo aquella 
agencia ajudante, lamento que o nobre presidente 
de S. Paulo tivesse dado uma decisão contradicto
ria sobre o mesmo assumpto, ·dizendo que este 2. 0 

juiz de paz da Franca devia permanecer como tal; 
ao passo que um vereadot do Soccorro devia dei-
xar de o ser por ter aceit_ado igual cargo. . ..:. 

Q 2. o juiz da Franca foi nomeado antes da eletçao. 
A. camara municipal da Franca, logo que elle entro_u 
em exercício reuniu-se, e com a competeneta 
propna, que o no re presi ente a provmcia na 
lhe podia tirar, como fez, porque os preside. ntes de 
província não têm autoridade para reformar 
uma decisão dê camara municipal sobre tal mate
ria, a camara municipal, digo, d~lib~ou _que e~ 
virtude do novo cargo, aquelle ctdadao nao pvdia 
continuar como juiz de paz. 

pres1 en e a provmcl3, pore , 
elle continuasse ! e o a c to da camara não teve· valor. 
Lerei a })Ortar~a da ll~esidencia _ exp~di!la a este 
respeito e depois leret. a que fo1 exp~dtda pa~ o 
Soccorro. O que aproveita para um, nao aproveita 
para outro. ::i 
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Eis a portaria expedida á camara municipal da 
Franca em 9 de Outubro : 

• A camara municipal da Franca.- Tendo em 
vista o que me representou o 2.<> juiz. de paz dessa 
cidade, José Gonçalves Moreira da Cunha, em of~ 
ticio de :lO do mez findo, e o quanto Viíis. expõem 
em o:ffi.cio que me dirigiram com data de 3 do 
mesmo mez, relativamente á deliberação que to
maram de convidar um supplente para prestar 
juramento, por considerarem nquelle juiz como 
tendo re:iluncmdo o cargo . com aceitação do em
prego de agente do correio; 

• Considerando que para se reconhecer a incGm
patibilidade prevista por essa cmnara não era bas
tante a simples aceitação daquellc emprego, pelo 
dito cidadão, mns. verificnr-se prêviamente si, no 
caso uenão ter elle ajudante, era a agencia de ün-

. Ilortancia tal que o seu expediente pudesse ser 
cmbnraçado pelo exercício simultaneo ·do outro 
cargo, como dispõe o aviso de 12 de Abril de i854, 
o que não está provado; 

« Considerando que á camara cumpria, na fórma 
dos avisos n. 16(1, de 14: de Maio -e 2:19 de :1.3 · de 
Julho de 1858, representar primeiramente à llre
sidéncia, á qual compete applicar o principio do 
aviso n. 89 de :1.86:7, pois que para se- declm·ar in
compàtivel a accumulação de cargos publicas pelo 
3. o principio estabelecido no di~o aviso,~ preciso 
que praticament~ se mostre essa mco_p.1pa~tb!lrdade, 
e, .quando se venfiqne este caso. nao sao as c:t
maras competentes para resolver. 

·Por-estas razões, não sendo regular o procedi
mento dessa camara, ordeno que seja mantido no 
exercício do cnrgo o referido cidadão, a respeito do 
qual deverá essn mesma camnra proceder na con
formidade dos cit~dos avisos de 1858.• 

o SR. RÍ.PTISTA PEREffiA : -v.; o nobre'deputado 
que foi uma decisão proferida muito z:egularmente 
por via de recurso e que quadra perfmtnmente com · 
a competencin do presidente da ·província parare-
solvei-a. · 

o Sn. JoÃo MENDES :-Acerca de recursos rle a c tos 
de cnmãras muuicipacs, eu até me espanto da dou-
trina da -situacão. · 

o Sn. BAPTISTA PEuEmA :-Eu peço a V. Ex. que 
conteste. o acto da presidenda quanto á eompeten
cia e quanto aos fundamentos da decisão. · 

O Sn. JoÃo MENDES :-Creio que os reêursos 
interpostos contra os actos de cnmaras munici1)aes 
não deviam ser decididos por quem quer que seja. 
sem que cllas fossem ouvidas; c entendo mesmó 
ser mais regular que esses' recursos venhnm. por 
intermedio das camaras, com informação destas. 
Ora, neste caso o que ha "! Apenas um officio do 
tal juiz de paz a V. Ex., que já lhe tinha feito a 
..,raça de mandar-lhe uma copia uuthcntica da qua
I'ifica\ÜO, presuppondo tahrcz que alli não hoU\-esse. 

0 Sn. BAPTISTA PEREIRA :-Peço-lhe licença para 
contestar. 

O Sn. JoÃo !liEXDEs:-}[as V- Ex. encontra diante_ 
de si a acta da eleicão liberal que diz : • feita a 
chamada . pela cõpiá authentíc_a que foi remcttida 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA. :-Nilo, senhor ; f o~ dada. 
pela secretaria do· governo, eómo se deu para mui-
a . 

A. 61.- TOl\10 I. 

'UM Sn. DEPUTADO: -Mas na s,,cretaria·não con
taram ao nobre deputado como foi"! 

Oumo Sn. DEPUTADO:- Teve dous mezes ... 
O Sn. Joio 1YIE'~'<nEs:- Os apartes nüo tem alcance 

sobre o que estamos tratando. Estou demonstrando 
que tanto o plano dessas duplicatas era muito an-. 
terior e premeditado, qne a cóp!a da qualifica~ão 
foi rémettida da secretaria do governo officialmente. 
Como podiam suppor que não havia.qualifica.eão? 
Como a tiveram os conservadores ? • 

O Sn .• 4-:...;;ToNlO CARLos· dá um aparte. 
O Sn. JoÃo MENDES : -Eu lledi qualificações, mt~s 

custaram o meu dinheiro, tirei-as por certidão; ao 
passo que essa e outras foram 1·emettidas official
mente. 

0 Sn. BAPTISTA PEnEIRA:- Essas cópias foram 
dadas em virtude de requisições. feitas pelas auto
ridades com pctentes. 

O Sn.. Jo.Io ME::mEs: -Então nas localidades não 
existiam as qualificações? -

O Sn. BAPTISTA PEu.EmA :-Não sei si. existiam 
ou- não; o que sei é que não se devia deixar de 
fazer a eleição por faltarem as cópias da qualifica.-
~- . . 

O Sn .. Joio MENDES : - Pois queixe-se o nobre 
presidente de S. Paulo dos homens que o com
prometteram na actá': alli diz-se que Y. Ex. re
metteu essas cópias anthcnticas. 

O Sn. Ro\.PTISTA PEREIRA-: -Isso explica-se muito 
bem. 

O Sn. Joio ME::-.1JES:-Mas voltando i contradiccão 
· da doutrinu, quanto ao 2. o juiz de paz da Franca, 

que havia perdido o logar por incompatibilidade, 
porque a agencia não-tinha ajudante, vamos vêr a 
boa doutrina na portaria expedida. ao presidente 
da camara -municipal do Soccorro, á 25 de Outu-
bro (lê): · 

« Ao presidente da c amara municipal do Soccorro. 
-Declarando, em resposta ao officio de 2 do cor
rente, tiUC niio ha incompatibilidade na accumu
lação dos cargos de veread~r e ag~nte do cor.r~io, 
uma. vez que tenha lM.1l aJUdaut.c que o aU.\':the e 
que a agencia não seja de impo1·tancia tal que o 
seu expediente possa ser cmbaru0ado pelo exerci
cio simultaneo -dos rl!feridos cargos ( :wiso u. 43G, 
de :1.. o de Outullro de 1869) ; 

• Que, pois, si o referido agente n5o se nchar 
nas condições prescriptus IlOr aqllclle aYiso, é ma
nifesta a incompatibilidade; 
· • Finalmente, que não ha incompatibilidade no 
exercido dos cargos de vereador e de collector
agente, visto que este, conforme o aviso n. 35~, de 
3 de Ag·osto de 1.863, é apenas um preposto do 
collector e não tem o caracter de empregado pu
blico (aviso de 31 de Março de :1.870). • 

O S1t. BAPTISTÀ PEnEm.\: -Confere perfeita
mente uma cousa com a outra. 

O Sn. JoÃo .MENDES : - Não. é a mesma com:~; 
para a ra!lca, 1 ., e . . _ que 
nem tem aJUdante que o auxllxe e, dxz V. Ex. ou. 

Isto muda muito de figura (Apoiados). 
e ~ 

como vereador o agente, e na Franca .•.. 
O Sn. 1hP'l'IS'IA PERElll.A :-Sempre que o agente _ .. . . ':" 

< ' 
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muito pé"quenas, }Jodem ser aceumnlados os cargos. 
Isto foi o que resolvi. 

O Sn. JoÃo li&.'\1>Es.-A agencia da Franca não é 
de pequena importan~ia; é por onde s~ expedem 

Grosso (Apartes). • ' '' 
O que é certo é ~ue a doutrina de uma e de outra 

portaria é contradlCtoria. 
Não sei si a camara da Franca cumpriu esta por

taria ; si ouvisse o meu conselho, não a cumpria 
(Apa1·tes) .. ~eria _suspensa .. e sujeit.a á processo de 

luz se poderia obter para julgar ·as eleiÇões de 
S. Paulo. . · 

A verdade é que, na falta de soldado:<, dos que 
existiam na provinda e dos que foram recebidos 
posteriormente desta côrte, dava-se ultimamente 
apenas fardamento e armas. ·· . -

O Sn. BAPTIST.-\ PEREIR.A:-Pois então, em assumpto 
tão g-rave como este, quer $er simplesmente acre.
ditado pela sua palavra '? A sua palavra opponho 
a minha. Co~ltesto formalmente. Isto de farda-
mento e armamento e uma auec o ta puer1 . e1 · e 
mostrai-o aqui. 

(Ha outros apartes.) 
O Sn. JoÃo MENDEs: - V. Ex. perrnitte que 

conclua'! 
O Sn. BAPTISTA PEREIRA :- Si é ...-crdadc ue o 

pres1 ente c.:s. a o teve tanta or!:a para ts
tribnir pelos municípios, só o podia fazer com 
soldados de chumbo,· desses com que as crianças 
hriucam. 

O SR. JoÃo MENDES :-Realmente estou admirado 
da indignação do nobre prcsideute de S. Paulo, 
porque ouvi dizer que havia muita tropa. 

UM SR. DEPUTADO :-Ah ! ouviu, não viu. 
O Sn. JoÃo l1Er.1>Bs: -Em Guaratinguetá, 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA :-Não é exacto. 
O SR. JoÃo li&.,DES:-:-·Todos que iam e vi~ham 

desta côrte viam nas proprias estações formada a 
força publica. 
U~ Sn. DEPU"TADO:-Para faze~ ~nter os ea-

O Sn. JoÃo }fENDES : - Então já havia força 1 
0 SR. BAPTISTA. PEÍu:IRA. :-Não é exacto. 

. O SR. JoÃo h-wES :-V. Ex. não póde fornecer 
as provas? 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA :-Posso fornecer as pro
vas, e já mandei publicar com muita anteeeden:
cia na Gazeta Official de S. Paulo e no Jornal do 
Commercio da côrte, o mappa da distribuição da 

r.. ... • • 

quatro mezL'S pará contestar esse docum~nto. 
O SR. Joio MEl\"DEs :-1\-las V. Ex. entende que 

me póde contestar com documentos ot!iciaes'! 
0 Sn. BAPTISTA PEREIRA :-Sem duvida, e Y. Ex:. 

diz-me isso a mim, que puz a secretaria do governo 
á sua dis osi ,ão!! Pelo ( ue ve·o re arou-se ouco 
para a 1scussão·. 

O SR. JoÃo MENDES:- Sorprende-me a falta de 
calma do presidente de S. Paulo. ·Eu acreditava 
que, tendo elle por si o direito, e julgando affirmar 
·uma verdade, pudesse affi.rmal-a com o maior san
gue frio ; mas esta exaltação põe em duvida a sua 

r 

o 
O SR. JoÃo ME:.\"DES : - ... que foi distribuída, 

e depois dizer que tinha posto á minha disposição 
a secretaria· do governo, para que"! 

Escrevi uma carta ao nobre presidente da pro
vineia, e agradeço a resposta que obtive de s.-·Ex. 
Nessa carta pedia faculdade para examinar- na 
secre ar!a o governo as ac as e e1 oraes, na a 
mais ; não pedi para ver outros quaesquer papeis 
da administração. Assim, pois, a argumentação do 
nobre presidente de S. Paulo "não póde destruir 
aquillo que digo. Eu não podia exigir da secretaria 
que me mostrasse o mapp!l. das forças- que o 
presidente da província ex:pejiu para as diversas 
localidades. · 

• O Sn. BAPTISTA PEREnü. :-Não precisava pedir, · 
porque estava publicado na folha offi.cial. 

O R. OAO E:.\l>ES :- secretarta tmua or em 
il.,!} fornecer-me as actas, apenas aquillo que eu 

...-tinha pedido. 
-0 Sn. BAPTISTA PEREIRA:- Era nesses doeu

. mentos que o nobre deputado podia estudar as 
elei~ões. · 

V. Ex. ·é dê muito mão efl"eito rhetoric~. porque, 
sendo limitado o meu pedido e limitada a conces
são, não podia V. Ex. agora. dizer aqui : « Vós 
tive,;tes a secretaria do governo á vossa dispo
sição. » 

Mas a verdade é que, quer em Arêas, quer em 
Lore)la, quer em Guaratinguetá, quer em outros 
grandes centros do eleitorado, aonde o governo 
entendeu. dever ganhar ~ e!eição. por taes meio~, 

. . 
0 SR. BAPTISTA PEREIRA.:-Não apoiado. Em 

Arêas havia. apenas :1.0 praças do corpo policial, e 
em Lorena outr~ iO. 

O Sn. JoÃo MENDES :-Mas o que me sorprende 
é que as eleições de Arêas, cuja chamada foi feita, 

- · li 7 m mo or uma 
cópia authenticn .•.. 

O SR. JosÉ CAETANO :--Foi feita peio edital 
publicado pela imprensa, na f«jrma da lei . 

(Ha outros apartes.) 
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O SR. Joío MENDES: -Então diz o nobre mero~ 0-s"R. JoÃo MENDES :-Isso nníiea foi lista authen~ 
bro da 2. • eommissão, que deu voto em separado, tica, por isto nunca se fez ehamt~.da em. tempo 
que a chamada foi feita pela lista impressa no algum; e eu digo que o nobre deputado por 
jornal? S. Paulo,.que é desembargador, não seria capaz 

O Sn.JosÉ CA.ETANo:-Tenho idéa disso. de dar na relação seu voto, por eleição f~ita com 
semelhante lista; me parece ao menos,. não sei.· 

() SR. JoÃo ME!'."DES :-Muito bem; era a isto O SR. ANTONIO. CARLos :-Isto agora é um :r.fiu~ 
mesmo que eu queria ebegar; v. Ex:. até poupou- mento adlrominem; elle não quer responder· •. 
me o tempo preciso para a demonstra~o deste 
f~cto. • O Sn. JoÃo MENDES :-Não é argumento a.d lw-

Mas a camara qu~r ver ao que ebamam lista au- m.i=hores, falta-me apenas considerar a eleição 
thentiea? (.Desdobra um jornal.). de .Mogymyrim ; mas direi pouco, porque a hora 

O :SR. AlonEIRA DE Rumos :-Foi essa'! está adiantada. 
O SR. JoÃÕ !\fENDES:- E o jornal Denwcrata que Os liberaes em Mogy-mirim entender3m. que 

publicou as listas; lá está na acta, e na justifi.- deviam {azer uma duplicata: era a ordem ge_ral 
cação: o promotor publico declarou que se fez a para todas aquellas localidades em que o partzdo 
chamada pela lista publicada no Dem,ocrata. conservador podia vencer. 

I~to nunca foi lista de qualificação. Toda ella é o Sn. A!-<'TONIO C.lnLOs :-E foram os conserva~ 
assun; _os .nobres ~eputa.dos Pç>dem v~r. (Passa a~s 

1 

dores que introduziram as duplicatas em S. Paulo. 
que estao JUnt?s_a JOrnal.) Pms p~r ISto se pod1a · 0 Sn Jo-0 MENDES ·-Non natus eram (Hilal·i-
fazer uma elezçao? sem authentJcz_dad~ alg~a... dade). · A · -

O Sn.~ Mo~EIRA DE Rm~os :-A Justzficay-ao dada 0 Sn.. At.'TONio CARLOS :-Depois da chegada de 
em Are_as nao v:aie nada . (Ha outros apartes.) v. Ex:. foi que appareceram as duplicat<~.s em 

O Sn. JoÃo MENDES:- Então já não serve o S. Paulo; não tinham 11avido até então-; coincidem 
Dernocmta? ~ão se trata dessa justifica!:âO; estou com a chegada de V. Ex.. e com a sua entrada na 
m.e apoiand~ na aftlrmação do nobr~ de~u.tado ~elo politica. .. 
Rw ~eJane1ro de que a chamada f01 ~eita pela ltsta 0 Sn. JoÃo M&"11DEs: -Mas v. E:s:. póde deter-
pubhcada n? Dem!Jçrata ou ·en: ou~o Jornal. minar a· .data de minha chegada á s. Paulo 't 

. O Sn. JosE CAJ?TANO :-Eu nao d1'SSe-Democrata; 0 s.R .AmoNIO c.uLOs:-A sua <>ntrada na poii~ 
dzsse- pnr um JOrnal. tica ... : 
~ Sn. J.oio !fi:rmEs :-!ias é o unieo que pu- o Sn. JoÃo MEZ\"DES:-Tenha a bondade de preei-

bhcou. sar isto. 
O Sn. ÀFFO~so CELso :-Si não foi esse, qual foi 0 Su . .A.l'."TONto CA.RLos:-De.sde :i860, pouco mais 

então 'l . ou menos ; foi o .braço direito do Sr. Antonio José 
{) Sn .. Joio MENDEs:- A cópia authentica deve Henriques. 

ter todos os qualificativos, tudo o que está no livro. o Sn. OLEG.illiO :-Foi quem introduziu a peste 0 SR. !tiOREIRA "DE BARROS dá Um apar.te. em S. Paulo. 
O SR. JoÃo ME!\'DES :-Não confunda. Si fosse. 

pelo edital pregado na matriz, eu não combateria a 
eleição. Opromotor.publico, que não é testemunha 
conservadora, gue é genro do chefe liberal e um 
dos eleitores, depõe que a chamada foi f-eita pela. 
lista do De~nac1·ata. Como é, pois, que o nobre de~· 
putado vem dizer .o contrario '? 

O Sn. A."'"TT~lO CAD.tos:-E eon'hcceu-sc prévia~ 
mente «tuc era Jgual. 

O Sn. JoÃo ME!-t"DES : - Onde está n iguuldade '1 
E' possivcl que a tJualificação esteja assim no livro'! 

· Ora, senhores, isto é um negocio muito serio. 
O Sn; FREITAS C<»..-rmao (rnostmn,do o jornal):

.Mas aqui está tudo cxaeto. 
( C1"USam-se outros apartes.) · 
f.) SR.. ·JoÃo MENDES :-Mas onde est;I a authenti

eidade disso? . 
O SR. AJ-.-xoNIO C.A.IU.os .:-Essa prestidigitação é 

tão habil como a de qualquer Hermann, mas não 
produziu e1feito. . 

.0 SR. S:en.mo DE CASTRO :-Essa deiruo foi .a ro-
vv. a. pe n eomnussao. 

O Sn. JoÃo MENDES :-Sem d.uvid3, nem eu -estou 
contestando esse facto~ 

{) Sn. SERGIO DE CASTRO :-Mas fique consignado 
que nós a -approvamos. • 

OSR. 'JoÃo MESDES:-Entiío jáV. Ex. de lá ti_nhü 
sahído (riso), porque lâjú. existia cousa peior (R1so).-
. Resolveram fazer uma duplicata em Mogy-mirim 
no dia em que se apresentaram. 

o SR. Al\'TONIO CARLOS :-Como os conservadores 
resolveram fazer em Lcnçóes. · 

O SR. JoÃo MENDES:- Perdoe-me V. Ex. ; deixe
me concluir a exp_psição; tome ~palavra e. falle 
depois sobre n eleiçao de_Mogy-mmm. Eu set. q_ue 
V. Ex. tem muita predJlec~:-ao por essa eleu:.ao, 
gosta de Mogy-mirim (Riso). . 

O Sn. Al\'TOl\"IG C.Uttos:- Gosto de Mogy.-mirim 
e hei de dizel-o porque. (Ha ouüosapartes.) 

0 SR. Joã.-o MEl\'DES :...:_Apresentou-se um dele
gado de policia na matriz e fez lançar um protes~o. 
na acta da. oro-anização da mesa fllim pelos elei
tores e immeâiatos. l." fundaD?-ento ~o protest~ 
que o juiz -de ·paz e eleitores e liDnledi:ltos haviam 
comparecido ás U horas, mais -ou menos, deven~o 
COJl?.pa.Feeer ~s !0. ~.o f~damento-que _o pn-
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. - ~' 
Ontra igreja, chmnàiam o juiz de paz da PenHa-que 1 O SR. Joio MENDES. Então aceitanf o seu tes-
dista 2 1/2 Ieguas, em vez <le chamarem um dos j tem unho ? · -
j~es da Cidade e na falta delles um de l\Iogy-guassú o sn. OLEG . .utio :-Aceito 
e somente na falta destes o da Penha. ! _ · _ ;. · o • 

O ~ _ ro. •. 4 d'- . . , O Sn. JoAo MENDES :-(lê) • Ao 3. d1sse que nas 
sn . .:b.'TO:'<IO v.A.nLos ---~ I:.tancw. e a mesma. I tres chamadas apenas votaram 85 pessoas,... e 

~n. JoÃo MENDES :-Examinaremos este ponto, J quando abriu-se a urna depois da ultima chamada, 
- · · , tr · , 

con1missão que deram -roto em separado não a I « Ao 4. a ·disse que votaram c'ntre us 85 }lessoas 
approv:-~ram. ' · l algumas com nomes de indivíduos do seu conhe-

0 Sn. JosÉ CAET.~"i'O :-o parecer foi omisso a cimento, mas. que não eram os proprios, etc .• 
esse respeito, e por isso approvo n emenda do Eis o que foi a duplicata liberal nesta freguezia. 
Sr. 1tloreira de Barros. E' um documento. insuspeito que os nobres depu-

9 §n. JoÃo ME:xDES :-V. Ex. não estudou as t~do~ não podem recu~ar, embora o queiram con-

O Sn. JosÉ C.-\.ET_~,o :-Mas declaro com toda a 
franqueza que o parecer é omisso. 

rocam~se ou >·os apm· es. 
·o Sn. JoÃo MENDES:-"Estes fundamentos da 

duplicata são iguaes ao calculo feito sobre a vo
t::tçiío da matriz que é um dos motivos pelos quaes 
se quer annullaresta eleição. Allcgou-se que haYia 
falta de í3 votos; entretanto nesta minha e:x:posi-- . .· . ' ~ ' . 
que não ha· falta de voto algum~ e que não é sinão 
um ealculo eomo muitos outros que aqui têm sido 

· feitos para sorprendcr o voto de partidarios. :c 
Querem saber o que é esta justificação, de que 

. tanto alarde faz o nobre deputado signatarío do 
pareeer em separado '1 É uma justificn(;lio em que 
1igura um eleitor dn duplicata, um empregado su
balterno do correio,.dous italianos peureiros! Eis o 
que a policin achou para fazer depor contra. est:i 
eleição! E vem-se fazer jogo com uma justificn{~ão 

O Sn. Jost CAEiA~o:-E' o promotor publico'? 
O Sn. JoÃo l\IE:\J)ES :-Pois V. Ex. Yem trazer 

o promotor publieo].)ara uma questão entre libcraes 
e conservadores '1 • · 

Os conse~vadores p_odcm <1ppella~ para _o 1:ro-

liberaes, não. 
. Seria melhor que tivessem citado a mesa conser
vauora que era a parte mais competente para 
contestar a justifical:ão. 

o SR. JosÉ C.u:r.-\XO :-A lei mMd:Í ou-rir o pro-
motor publico. . 

0 Sn: JOÃO 1\fi:~DES :- 0 que é a duplicata. de 
liogy-.mirim feita no Carmo, vai explical-o-o teste
munho insuspeito de um liberal. 

O Sn. OLEGAmo:-E' republicano, mas é um 
lllO!;O de bem. 

A outra justificação, de que o nobre deputado, 
membro da 2.n commissão de inquerito, que as
sirrnou o voto em e ra fez t nto > 

·contra-producente sob certo ponto de vista, porque 
o ultimo quesito que o justificante queria pro,rar, 
e o seguinte (lê) : 

c Que para procedencia dessa eleição na igreja 
do Carmo lwuve.designação do delegado de policia 
do termo, etc. • 

não foi senão um parto policial. F:_oÍ o delegado de 
policia quem designou: essa igreja ! ... 

O Sn. Ãl.'TONIO CARLOS :- A lei manda que os 
juizes municipaes designem as igrejas, e nem por 
isso se põde . dizer que são os juizes municipaes 
que fazem as eleições. 

O Sn. JoÃo MENDES:-Mns esta eleição é de natu
reza tal que a propria T?"ibuna Liberal, dando no

'ticia della, declarou que publicava os nomes dos 
e e1 ores up zca a. ra., quem sus en a uma e et-
~d'ó, não a denomina dttplicata. . 

(Apa1·tes do Sr. José Caetano.) 

O Sn. JosÉ CA.ETA.~o :-Votaram estrangeiros e 
menores. · 

O Sn. JoÃo :MEÍ\'DES :-Mas a commissão approvou 
. unanimemente a eleição de 1\Iogy-mirhn. · 

O Sn. JosÉ CAETA..\0 :-0 voto em separado não 
a approva, foi omisso; não trata de Mogy-mirim. 

o Sn. JoÃo MENDES :- E' o que eu estou dizendo; 
a comm1ssao unanime ap r v a i_,a e ogy
mirim. 
, O Sn. JosÉ CAETANO :-Contesto. 

O Sn. JoÃo MEr."DEs :-Mas não póde contestar, 
como eu vou demonstrai". Os cinco membros ap- -
provaram aquella eleição n'uma conclusão do pa-

·rr 

em separado,.divergindo apenas em"" 4: pontos d~ 
parecer da commissão; logo, approvaram Mogy- .. 
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mirim. Se 'v. Ex. está arrependido do voto que 
deu e quer dar outro na camara, póde fazêl-o. 

O Sn. JosÉ CAETANO:- E estüva no meu di· 
reito. 

O Sn. ·JoÃo ME~l>ES : -De aceôrdo; mas a ver
dade é que a eleit>ão de Mogv- mirim foi a pprovada 
pela commissão. · · • 

.. 

Eu appello para o nobre deputado pelo Ceará. 
O Sn. SouzA A."iDRADE :-Não me recordo. 
O Sn. JoÃo MEl\"DES":- A questão não é de reéor

dar ou não recordar; a questão é do que está es
cripto-

( T1·ocam.-se muitos apartes.) 

O Sn. JoÃo MEXDES: -Eu vou concluir, Sr. pre
sidente, porque a hora está finda. O que peço á 
camarn é que examine bem eleição 110r eleição. 
Para isso tem os dados precisos nas exposições 
escriptas, nos documentos, nos· pareceres, que dão 
muita luz sobre o assumpto, porque m_csmo o voto 

'!I:~· 

_em sé'parado, apezar de ser (J1'1íisso em alguns pon
tos, esclarece outros. Ha apenas divergencia sobre 
quatro parochias. Ê possivel que appareçam agora 
-algumas reservas mentaes. mas a verdade escripta e uma só (Apartes). · · -, · 

Conclúo, pedindo á camara justica. c só~e.nte 
justiça. .. · >:,.. 

A discussão ficou ndiada pela hora. 

0 SR.. PRESIDENTE dá para ordem do dia :1.5 : 

Eleição da :mesa. 
-

Continuação da discussão do parecer sobre u 
eleição de S. Paulo. · • 

L"' discussão de projecto n. :l.fJ., autorizando o 
governo a conceder jubilaoão ao padre Domingos 
José de Brito, professor do seminario archiepis • 
copal. 

Levantou-se a sessão ás 3 3/fJ.. 

FIM DO TOMO PRIMEIRO. 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 26/01/201514:46- PÃigina 1 de 33 

·-

. . 

-

. 
ERRA.. TA. 

' 
~ 

' 

.'1. n. 383 onde se lê, nas declarações de votós,- provincia do Amazonas- deve-se lêr- provinci\t 

doPará. 

-

' -

' ' . -· 

' 

'.t:..:.,.. 

-


	1878 Tomo I_Página_001
	1878 Tomo I_Página_002
	1878 Tomo I_Página_003
	1878 Tomo I_Página_004
	1878 Tomo I_Página_005
	1878 Tomo I_Página_006
	1878 Tomo I_Página_007
	1878 Tomo I_Página_008
	1878 Tomo I_Página_009
	1878 Tomo I_Página_010
	1878 Tomo I_Página_011
	1878 Tomo I_Página_012
	1878 Tomo I_Página_013
	1878 Tomo I_Página_014
	1878 Tomo I_Página_015
	1878 Tomo I_Página_016
	1878 Tomo I_Página_017
	1878 Tomo I_Página_018
	1878 Tomo I_Página_019
	1878 Tomo I_Página_020
	1878 Tomo I_Página_021
	1878 Tomo I_Página_022
	1878 Tomo I_Página_023
	1878 Tomo I_Página_024
	1878 Tomo I_Página_025
	1878 Tomo I_Página_026
	1878 Tomo I_Página_027
	1878 Tomo I_Página_028
	1878 Tomo I_Página_029
	1878 Tomo I_Página_030
	1878 Tomo I_Página_031
	1878 Tomo I_Página_032
	1878 Tomo I_Página_033
	1878 Tomo I_Página_034
	1878 Tomo I_Página_035
	1878 Tomo I_Página_036
	1878 Tomo I_Página_037
	1878 Tomo I_Página_038
	1878 Tomo I_Página_039
	1878 Tomo I_Página_040
	1878 Tomo I_Página_041
	1878 Tomo I_Página_042
	1878 Tomo I_Página_043
	1878 Tomo I_Página_044
	1878 Tomo I_Página_045
	1878 Tomo I_Página_046
	1878 Tomo I_Página_047
	1878 Tomo I_Página_048
	1878 Tomo I_Página_049
	1878 Tomo I_Página_050
	1878 Tomo I_Página_051
	1878 Tomo I_Página_052
	1878 Tomo I_Página_053
	1878 Tomo I_Página_054
	1878 Tomo I_Página_055
	1878 Tomo I_Página_056
	1878 Tomo I_Página_057
	1878 Tomo I_Página_058
	1878 Tomo I_Página_059
	1878 Tomo I_Página_060
	1878 Tomo I_Página_061
	1878 Tomo I_Página_062
	1878 Tomo I_Página_063
	1878 Tomo I_Página_064
	1878 Tomo I_Página_065
	1878 Tomo I_Página_066
	1878 Tomo I_Página_067
	1878 Tomo I_Página_068
	1878 Tomo I_Página_069
	1878 Tomo I_Página_070
	1878 Tomo I_Página_071
	1878 Tomo I_Página_072
	1878 Tomo I_Página_073
	1878 Tomo I_Página_074
	1878 Tomo I_Página_075
	1878 Tomo I_Página_076
	1878 Tomo I_Página_077
	1878 Tomo I_Página_078
	1878 Tomo I_Página_079
	1878 Tomo I_Página_080
	1878 Tomo I_Página_081
	1878 Tomo I_Página_082
	1878 Tomo I_Página_083
	1878 Tomo I_Página_084
	1878 Tomo I_Página_085
	1878 Tomo I_Página_086
	1878 Tomo I_Página_087
	1878 Tomo I_Página_088
	1878 Tomo I_Página_089
	1878 Tomo I_Página_090
	1878 Tomo I_Página_091
	1878 Tomo I_Página_092
	1878 Tomo I_Página_093
	1878 Tomo I_Página_094
	1878 Tomo I_Página_095
	1878 Tomo I_Página_096
	1878 Tomo I_Página_097
	1878 Tomo I_Página_098
	1878 Tomo I_Página_099
	1878 Tomo I_Página_100
	1878 Tomo I_Página_101
	1878 Tomo I_Página_102
	1878 Tomo I_Página_103
	1878 Tomo I_Página_104
	1878 Tomo I_Página_105
	1878 Tomo I_Página_106
	1878 Tomo I_Página_107
	1878 Tomo I_Página_108
	1878 Tomo I_Página_109
	1878 Tomo I_Página_110
	1878 Tomo I_Página_111
	1878 Tomo I_Página_112
	1878 Tomo I_Página_113
	1878 Tomo I_Página_114
	1878 Tomo I_Página_115
	1878 Tomo I_Página_116
	1878 Tomo I_Página_117
	1878 Tomo I_Página_118
	1878 Tomo I_Página_119
	1878 Tomo I_Página_120
	1878 Tomo I_Página_121
	1878 Tomo I_Página_122
	1878 Tomo I_Página_123
	1878 Tomo I_Página_124
	1878 Tomo I_Página_125
	1878 Tomo I_Página_126
	1878 Tomo I_Página_127
	1878 Tomo I_Página_128
	1878 Tomo I_Página_129
	1878 Tomo I_Página_130
	1878 Tomo I_Página_131
	1878 Tomo I_Página_132
	1878 Tomo I_Página_133
	1878 Tomo I_Página_134
	1878 Tomo I_Página_135
	1878 Tomo I_Página_136
	1878 Tomo I_Página_137
	1878 Tomo I_Página_138
	1878 Tomo I_Página_139
	1878 Tomo I_Página_140
	1878 Tomo I_Página_141
	1878 Tomo I_Página_142
	1878 Tomo I_Página_143
	1878 Tomo I_Página_144
	1878 Tomo I_Página_145
	1878 Tomo I_Página_146
	1878 Tomo I_Página_147
	1878 Tomo I_Página_148
	1878 Tomo I_Página_149
	1878 Tomo I_Página_150
	1878 Tomo I_Página_151
	1878 Tomo I_Página_152
	1878 Tomo I_Página_153
	1878 Tomo I_Página_154
	1878 Tomo I_Página_155
	1878 Tomo I_Página_156
	1878 Tomo I_Página_157
	1878 Tomo I_Página_158
	1878 Tomo I_Página_159
	1878 Tomo I_Página_160
	1878 Tomo I_Página_161
	1878 Tomo I_Página_162
	1878 Tomo I_Página_163
	1878 Tomo I_Página_164
	1878 Tomo I_Página_165
	1878 Tomo I_Página_166
	1878 Tomo I_Página_167
	1878 Tomo I_Página_168
	1878 Tomo I_Página_169
	1878 Tomo I_Página_170
	1878 Tomo I_Página_171
	1878 Tomo I_Página_172
	1878 Tomo I_Página_173
	1878 Tomo I_Página_174
	1878 Tomo I_Página_175
	1878 Tomo I_Página_176
	1878 Tomo I_Página_177
	1878 Tomo I_Página_178
	1878 Tomo I_Página_179
	1878 Tomo I_Página_180
	1878 Tomo I_Página_181
	1878 Tomo I_Página_182
	1878 Tomo I_Página_183
	1878 Tomo I_Página_184
	1878 Tomo I_Página_185
	1878 Tomo I_Página_186
	1878 Tomo I_Página_187
	1878 Tomo I_Página_188
	1878 Tomo I_Página_189
	1878 Tomo I_Página_190
	1878 Tomo I_Página_191
	1878 Tomo I_Página_192
	1878 Tomo I_Página_193
	1878 Tomo I_Página_194
	1878 Tomo I_Página_195
	1878 Tomo I_Página_196
	1878 Tomo I_Página_197
	1878 Tomo I_Página_198
	1878 Tomo I_Página_199
	1878 Tomo I_Página_200
	1878 Tomo I_Página_201
	1878 Tomo I_Página_202
	1878 Tomo I_Página_203
	1878 Tomo I_Página_204
	1878 Tomo I_Página_205
	1878 Tomo I_Página_206
	1878 Tomo I_Página_207
	1878 Tomo I_Página_208
	1878 Tomo I_Página_209
	1878 Tomo I_Página_210
	1878 Tomo I_Página_211
	1878 Tomo I_Página_212
	1878 Tomo I_Página_213
	1878 Tomo I_Página_214
	1878 Tomo I_Página_215
	1878 Tomo I_Página_216
	1878 Tomo I_Página_217
	1878 Tomo I_Página_218
	1878 Tomo I_Página_219
	1878 Tomo I_Página_220
	1878 Tomo I_Página_221
	1878 Tomo I_Página_222
	1878 Tomo I_Página_223
	1878 Tomo I_Página_224
	1878 Tomo I_Página_225
	1878 Tomo I_Página_226
	1878 Tomo I_Página_227
	1878 Tomo I_Página_228
	1878 Tomo I_Página_229
	1878 Tomo I_Página_230
	1878 Tomo I_Página_231
	1878 Tomo I_Página_232
	1878 Tomo I_Página_233
	1878 Tomo I_Página_234
	1878 Tomo I_Página_235
	1878 Tomo I_Página_236
	1878 Tomo I_Página_237
	1878 Tomo I_Página_238
	1878 Tomo I_Página_239
	1878 Tomo I_Página_240
	1878 Tomo I_Página_241
	1878 Tomo I_Página_242
	1878 Tomo I_Página_243
	1878 Tomo I_Página_244
	1878 Tomo I_Página_245
	1878 Tomo I_Página_246
	1878 Tomo I_Página_247
	1878 Tomo I_Página_248
	1878 Tomo I_Página_249
	1878 Tomo I_Página_250
	1878 Tomo I_Página_251
	1878 Tomo I_Página_252
	1878 Tomo I_Página_253
	1878 Tomo I_Página_254
	1878 Tomo I_Página_255
	1878 Tomo I_Página_256
	1878 Tomo I_Página_257
	1878 Tomo I_Página_258
	1878 Tomo I_Página_259
	1878 Tomo I_Página_260
	1878 Tomo I_Página_261
	1878 Tomo I_Página_262
	1878 Tomo I_Página_263
	1878 Tomo I_Página_264
	1878 Tomo I_Página_265
	1878 Tomo I_Página_266
	1878 Tomo I_Página_267
	1878 Tomo I_Página_268
	1878 Tomo I_Página_269
	1878 Tomo I_Página_270
	1878 Tomo I_Página_271
	1878 Tomo I_Página_272
	1878 Tomo I_Página_273
	1878 Tomo I_Página_274
	1878 Tomo I_Página_275
	1878 Tomo I_Página_276
	1878 Tomo I_Página_277
	1878 Tomo I_Página_278
	1878 Tomo I_Página_279
	1878 Tomo I_Página_280
	1878 Tomo I_Página_281
	1878 Tomo I_Página_282
	1878 Tomo I_Página_283
	1878 Tomo I_Página_284
	1878 Tomo I_Página_285
	1878 Tomo I_Página_286
	1878 Tomo I_Página_287
	1878 Tomo I_Página_288
	1878 Tomo I_Página_289
	1878 Tomo I_Página_290
	1878 Tomo I_Página_291
	1878 Tomo I_Página_292
	1878 Tomo I_Página_293
	1878 Tomo I_Página_294
	1878 Tomo I_Página_295
	1878 Tomo I_Página_296
	1878 Tomo I_Página_297
	1878 Tomo I_Página_298
	1878 Tomo I_Página_299
	1878 Tomo I_Página_300
	1878 Tomo I_Página_301
	1878 Tomo I_Página_302
	1878 Tomo I_Página_303
	1878 Tomo I_Página_304
	1878 Tomo I_Página_305
	1878 Tomo I_Página_306
	1878 Tomo I_Página_307
	1878 Tomo I_Página_308
	1878 Tomo I_Página_309
	1878 Tomo I_Página_310
	1878 Tomo I_Página_311
	1878 Tomo I_Página_312
	1878 Tomo I_Página_313
	1878 Tomo I_Página_314
	1878 Tomo I_Página_315
	1878 Tomo I_Página_316
	1878 Tomo I_Página_317
	1878 Tomo I_Página_318
	1878 Tomo I_Página_319
	1878 Tomo I_Página_320
	1878 Tomo I_Página_321
	1878 Tomo I_Página_322
	1878 Tomo I_Página_323
	1878 Tomo I_Página_324
	1878 Tomo I_Página_325
	1878 Tomo I_Página_326
	1878 Tomo I_Página_327
	1878 Tomo I_Página_328
	1878 Tomo I_Página_329
	1878 Tomo I_Página_330
	1878 Tomo I_Página_331
	1878 Tomo I_Página_332
	1878 Tomo I_Página_333
	1878 Tomo I_Página_334
	1878 Tomo I_Página_335
	1878 Tomo I_Página_336
	1878 Tomo I_Página_337
	1878 Tomo I_Página_338
	1878 Tomo I_Página_339
	1878 Tomo I_Página_340
	1878 Tomo I_Página_341
	1878 Tomo I_Página_342
	1878 Tomo I_Página_343
	1878 Tomo I_Página_344
	1878 Tomo I_Página_345
	1878 Tomo I_Página_346
	1878 Tomo I_Página_347
	1878 Tomo I_Página_348
	1878 Tomo I_Página_349
	1878 Tomo I_Página_350
	1878 Tomo I_Página_351
	1878 Tomo I_Página_352
	1878 Tomo I_Página_353
	1878 Tomo I_Página_354
	1878 Tomo I_Página_355
	1878 Tomo I_Página_356
	1878 Tomo I_Página_357
	1878 Tomo I_Página_358
	1878 Tomo I_Página_359
	1878 Tomo I_Página_360
	1878 Tomo I_Página_361
	1878 Tomo I_Página_362
	1878 Tomo I_Página_363
	1878 Tomo I_Página_364
	1878 Tomo I_Página_365
	1878 Tomo I_Página_366
	1878 Tomo I_Página_367
	1878 Tomo I_Página_368
	1878 Tomo I_Página_369
	1878 Tomo I_Página_370
	1878 Tomo I_Página_371
	1878 Tomo I_Página_372
	1878 Tomo I_Página_373
	1878 Tomo I_Página_374
	1878 Tomo I_Página_375
	1878 Tomo I_Página_376
	1878 Tomo I_Página_377
	1878 Tomo I_Página_378
	1878 Tomo I_Página_379
	1878 Tomo I_Página_380
	1878 Tomo I_Página_381
	1878 Tomo I_Página_382
	1878 Tomo I_Página_383
	1878 Tomo I_Página_384
	1878 Tomo I_Página_385
	1878 Tomo I_Página_386
	1878 Tomo I_Página_387
	1878 Tomo I_Página_388
	1878 Tomo I_Página_389
	1878 Tomo I_Página_390
	1878 Tomo I_Página_391
	1878 Tomo I_Página_392
	1878 Tomo I_Página_393
	1878 Tomo I_Página_394
	1878 Tomo I_Página_395
	1878 Tomo I_Página_396
	1878 Tomo I_Página_397
	1878 Tomo I_Página_398
	1878 Tomo I_Página_399
	1878 Tomo I_Página_400
	1878 Tomo I_Página_401
	1878 Tomo I_Página_402
	1878 Tomo I_Página_403
	1878 Tomo I_Página_404
	1878 Tomo I_Página_405
	1878 Tomo I_Página_406
	1878 Tomo I_Página_407
	1878 Tomo I_Página_408
	1878 Tomo I_Página_409
	1878 Tomo I_Página_410
	1878 Tomo I_Página_411
	1878 Tomo I_Página_412
	1878 Tomo I_Página_413
	1878 Tomo I_Página_414
	1878 Tomo I_Página_415
	1878 Tomo I_Página_416
	1878 Tomo I_Página_417
	1878 Tomo I_Página_418
	1878 Tomo I_Página_419
	1878 Tomo I_Página_420
	1878 Tomo I_Página_421
	1878 Tomo I_Página_422
	1878 Tomo I_Página_423
	1878 Tomo I_Página_424
	1878 Tomo I_Página_425
	1878 Tomo I_Página_426
	1878 Tomo I_Página_427
	1878 Tomo I_Página_428
	1878 Tomo I_Página_429
	1878 Tomo I_Página_430
	1878 Tomo I_Página_431
	1878 Tomo I_Página_432
	1878 Tomo I_Página_433
	1878 Tomo I_Página_434
	1878 Tomo I_Página_435
	1878 Tomo I_Página_436
	1878 Tomo I_Página_437
	1878 Tomo I_Página_438
	1878 Tomo I_Página_439
	1878 Tomo I_Página_440
	1878 Tomo I_Página_441
	1878 Tomo I_Página_442
	1878 Tomo I_Página_443
	1878 Tomo I_Página_444
	1878 Tomo I_Página_445
	1878 Tomo I_Página_446
	1878 Tomo I_Página_447
	1878 Tomo I_Página_448
	1878 Tomo I_Página_449
	1878 Tomo I_Página_450
	1878 Tomo I_Página_451
	1878 Tomo I_Página_452
	1878 Tomo I_Página_453
	1878 Tomo I_Página_454
	1878 Tomo I_Página_455
	1878 Tomo I_Página_456
	1878 Tomo I_Página_457
	1878 Tomo I_Página_458
	1878 Tomo I_Página_459
	1878 Tomo I_Página_460
	1878 Tomo I_Página_461
	1878 Tomo I_Página_462
	1878 Tomo I_Página_463
	1878 Tomo I_Página_464
	1878 Tomo I_Página_465
	1878 Tomo I_Página_466
	1878 Tomo I_Página_467
	1878 Tomo I_Página_468
	1878 Tomo I_Página_469
	1878 Tomo I_Página_470
	1878 Tomo I_Página_471
	1878 Tomo I_Página_472
	1878 Tomo I_Página_473
	1878 Tomo I_Página_474
	1878 Tomo I_Página_475
	1878 Tomo I_Página_476
	1878 Tomo I_Página_477
	1878 Tomo I_Página_478
	1878 Tomo I_Página_479
	1878 Tomo I_Página_480
	1878 Tomo I_Página_481
	1878 Tomo I_Página_482
	1878 Tomo I_Página_483
	1878 Tomo I_Página_484
	1878 Tomo I_Página_485
	1878 Tomo I_Página_486
	1878 Tomo I_Página_487
	1878 Tomo I_Página_488
	1878 Tomo I_Página_489
	1878 Tomo I_Página_490
	1878 Tomo I_Página_491
	1878 Tomo I_Página_492
	1878 Tomo I_Página_493
	1878 Tomo I_Página_494
	1878 Tomo I_Página_495
	1878 Tomo I_Página_496
	1878 Tomo I_Página_497
	1878 Tomo I_Página_498
	1878 Tomo I_Página_499
	1878 Tomo I_Página_500
	1878 Tomo I_Página_501
	1878 Tomo I_Página_502

